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No dia do Aniversário
houve Solenidade Cívica
com hasteamento de ban-
deiras e Hinos Nacional e
Municipal, às 8h, na Con-
cha Acústica Mariângela
Calil Conde.

Logo após, ainda na Con-

Solenidades do Aniversário
dos 139 Anos de Varginha

cha Acústica Mariângela
Calil Conde, na Praça José
de Rezende Paiva, deu-se,
oficialmente, a inauguração
da nova iluminação públi-
ca com a instalação de
18.000 luminárias de Led
em toda a cidade.

Na sequência, autorida-
des rumaram para o bairro
Santa Maria para a inaugu-
ração da calçada e recapea-
mento asfáltico da Av. Zoro-
astro Franco de Carvalho.

Às 10h, foi inaugurada a
Rotatória “Carlinhos Tip

Top”, homenagem póstuma
ao empresário que muito
contribuiu para o desenvol-
vimento do município de
Varginha.

No domingo, realizou-se
o 1º Encontro de Patina-
dores do Sul de Minas, com
a presença de profissionais
que ministraram  wokshop
das 9h às 12h, na Semel.

Pág. 3

Eis que nos bastidores da política varginhense
muito se especula e se comenta sobre os possíveis
e prováveis candidatos a deputado Estadual e a
Federal por Varginha, com domicílio eleitoral em
Varginha.

Os prováveis, prováveis mesmo, são o
Honorinho, o Zacarias Piva, o Stéfano Gazolla, o
Rogério Bueno e ... por enquanto só esses.

Tudo mais e todos mais são meras, puras e sim-
ples especulações.

Quem se acha bastante animado, é o ex-verea-
dor e candidato que obteve até expressiva votação
para deputado, o conhecido Pé de Chumbo. Ele
está ansioso para conseguir que seu nome seja in-
dicado pelo partido para se tornar candidato a de-
putado, seja a estadual ou seja a federal.

Quem também se constitui numa incógnita, ante
seu posicionamento, ocorrido em face do momen-
to altíssimo em que se apresentava a pandemia -
Covid-19, é o ex-prefeito Antonio Silva.

O que é ser uma incógnita?
Grandeza a ser determinada na solução de uma

equação, de um problema. Por extensão aquilo que
se desconhece e se busca saber... isso busca saber.

Incógnita é o substantivo feminino que indica
algo desconhecido ou ignoto e que se pretende
conhecer. Por exemplo, uma pessoa incógnita é
alguém desconhecido, que não revela a sua iden-
tidade ou localização. No caso, busca-se o conhe-
cimento da posição, se candidato ou não, de Anto-
nio Silva, e nada mais.

Visto estas definições, o ex-prefeito Antonio
Silva, a não ser os seus íntimos familiares e ami-
gos, nós não sabemos da sua real posição quanto a
sair candidato a deputado, mesmo com a Pandemia
já estando em seu declínio.

Está Antonio Silva disposto a enfrentar uma
nova vida política na Assembléia de Minas ou na
Câmara Federal?

Aqui não posso deixar de lembrar que outros
nomes concorrerão à Assembléia de Minas ou a
Câmara Federal, principalmente nomes integran-
tes de partidos à esquerda.
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 Consórcio de Generais
atua para reestruturar o Brasil

 Consórcio de generais atua para reestruturar o Estado,
diz antropólogo. Pesquisador do universo militar brasilei-
ro há quase 30 anos, o antropólogo Piero Leirner vê o
governo do presidente Jair Bolsonaro como fruto da atua-
ção estratégica e paralela de um grupo restrito de oficiais.

Uma espécie de Consórcio de Generais, que envolve
militares da reserva e os que passaram pelo Alto Coman-
do das Forças Armadas nos últimos anos, estaria organi-
zando uma reestruturação do Estado a partir da ocupação
de espaços na máquina pública.

O projeto de poder, como ele define, abrange uma ação
coordenada e de longo prazo no sistema político, tocada
de forma com que os responsáveis não sejam percebidos
como tais. “É como se fosse uma ‘Pentágono à brasilei-
ra’. Uma estrutura de poder infiltrada em espaços do Es-
tado, não só do Executivo, que tem o controle dos fluxos
políticos e de capital que estão envolvidos na gerência da
máquina estatal”, afirmou.

Doutor em Antropologia Social pela USP (Universida-
de de São Paulo) e professor titular da UFSCar (Universi-
dade Federal de São Carlos), Leirner lançou em 2020 o
livro “O Brasil no espectro de uma guerra híbrida: milita-
res, operações psicológicas e política em uma perspectiva
etnográfica”.

Concedeu entrevista ao Poder360 na 3ª feira (5/10/
2021) - A presença de militares em posições civis do Es-
tado é vista pelo pesquisador como uma ferramenta para
consolidar o projeto de poder na tropa, e vai além da ob-
tenção de cargos e vantagens financeiras. “É muito mais
profundo”, disse.

Levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União)
de julho de 2020 mostrou que haviam 6.157 militares no
governo (Bolsonaro). Apuração (do Poder360) no mesmo
período mostrou que 8.450 oficiais e praças aposentados
das Forças Armadas trabalhavam em ministérios, coman-
dos e tribunais militares, contratados por uma modalida-
de chamada “tarefa por tempo certo”.

“Esses cargos são feitos para consolidar uma estrutura
de galvanização e convencimento da própria rede de ofi-
ciais militares em torno de um projeto que de certa ma-
neira foi estabelecido por um grupo restrito de oficiais”,
afirmou Leirner.

Partido Militar - A alegoria que o antropólogo utiliza
é a de uma “central de comando e controle”, uma espécie
de “Partido Militar” operando sob uma “lógica de guer-
ra”. Segundo Leirner, a organização desse grupo está atu-
almente no GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Também fariam parte militares que passaram pela
Minustah (Missão das Nações Unidas para Estabilização
do Haiti), oficiais que atuaram na Amazônia, em Forças
Especiais, e no CCOMSEx (Centro de Comunicação So-
cial do Exército).

Bolsonaro teria sido escolhido para
encampar o projeto militar, cumprindo o pa-
pel de um “incendiário”. “O interesse é todo
desse grupo em fazer ele [Bolsonaro] ser o mais
descontrolado possível. Porque eles próprios
[militares] vão engendrar uma solução para re-
solver o problema que eles criaram”, afirmou.

Segundo o pesquisador, exemplo dessa estratégia é a
criação de uma ideia “fantasiosa” de que o governo
Bolsonaro seria divido em uma ala ideológica e outra ala
racional militar.

“Esse processo foi pensado para assumir essa dinâmi-
ca, de ter um agente catalisador de um conflito de um lado,
para o outro aparecer como quem vai contrabalancear isso.
Esse outro lado não é só das Forças Armadas. Pode colo-
car o Judiciário nessa conta também”.

Outro exemplo da dinâmica, segundo Leirner, é o mo-
vimento em volta da candidatura do general da reserva
Santos Cruz à Presidência da República em 2022, que
“emula” uma falsa oposição ao Governo.

Rebeliões - Para o pesquisador, uma das razões que
explicam esse movimento é a imagem que os militares
têm de que o Brasil não contaria com “elites competentes
para tocar um projeto nacional”.

A missão de organizar uma vanguarda para levar adi-
ante um projeto de Estado teria passado por uma
reformulação com o fim da Ditadura Militar (1964-1985).
“A ditadura foi muito custosa, e eles pensaram em tocar
isso como agentes secundários”.

A forma adotada para colocar em prática o projeto,
segundo o pesquisador, foi a de fomentar a insurgência
de setores no próprio Estado, produzindo episódios de
“desestabilizações em série”.

Parte desses momentos teriam sido protagonizados
pelo Judiciário, em especial com a operação Lava Jato,
que contribuiu para causar um clima de “guerra ge-
neralizada” na sociedade e de enfraquecimento das
instituições.

Os marcos iniciais desse processo passaram por “pe-
quenas rebeliões militares”, como define o pesquisador,
no final da década de 1990 e início dos anos 2000, em
relação à demarcação das terras indígenas Raposa Serra
do Sol e Yanomami, em Roraima.

O território amazônico, segundo Leirner, é encarado
como um “enclave militar”, e passou a ser alvo de preo-
cupação do grupo, além de elemento central para delinear
a identidade das Forças Armadas.

“Ao longo de 2008, o general Augusto Heleno lançou
um padrão de rebelião contra o Governo, que vai se esten-
der para vários generais”, afirmou.

A criação da CNV (Comissão Nacional da Verda-
de), no 1º ano do governo Dilma Rousseff (PT), em
2011, foi o gatilho para generalizar um descontenta-
mento da tropa com o governo federal.

O colegiado teve o objetivo de apurar violações de
Direitos Humanos ocorridas no País entre 1946 e 1988,
período que abarca toda a Ditadura Militar. O relatório
final, apresentado em 2014, apontou 377 agentes do Esta-
do responsáveis por crimes contra 434 pessoas mortas ou
desaparecidas.

“Depois da CNV, você tem uma quantidade gigantesca
de generais assinando cartas contra o Governo (Dilma),
de modo que esse negócio foi se escancarando”. Um dos
pontos altos dessa empreitada foi a presença do então de-
putado Jair Bolsonaro para fazer campanha política na
Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em 2014.
“Isso só ocorre com o consentimento da cadeia de coman-
do, do Comandante do Exército. Isso é tudo planejado.
Você não entra na Aman e faz o que bem entende”.

“Isso é 50 vezes pior do que o general [Eduardo]
Pazuello subir num palanque de motociata”, declarou.

Comunicação - Para o pesquisador, um dos eixos de
atuação da Central de Comando Militar se dá no campo
da comunicação. O fato de ser um grupo coeso facilitaria
o trabalho de manipulação da opinião pública, a partir de
informações contraditórias que são repassadas à impren-
sa. “Nesse jogo de contradições, fica todo mundo parali-
sado. A imprensa está atuando de maneira muito pouco
crítica com as informações que estão sendo jogadas. É
preciso colocar em suspensão essas informações”, decla-
rou.

A centralidade da comunicação está descrita em docu-
mentos do Exército. A 2ª edição do Manual de Campanha
sobre Operações de Informação, de 2019, considera a opi-
nião pública como um dos “centros de gravidade” a ser
conquistado com emprego da Força Terrestre, a depender
da importância que se atribua ao tema, e sua relação com
a formação da narrativa dominante.

“Nesse contexto, a percepção que a população tem da
realidade é de suma importância. Controlar a ‘narrativa’ é
não apenas comunicar bem, mas, comunicar primeiro e
com mais e melhores informações”, diz um trecho do
manual, que segue: “a prioridade atribuída aos assuntos
de defesa é definida a partir da percepção da sociedade
sobre as ameaças concretas e potenciais”. Segundo o do-
cumento, perder o controle da narrativa pode levar a “sé-
rias restrições” à liberdade de ação.

Para Leirner, um dos projetos do general Eduardo Villas
Bôas ao assumir o Comando do Exército, em 2015, foi
potencializar as operações de comunicação social.

Durante a gestão do general Rêgo Barros  à frente
do CCOMSEx (Centro de Comunicação Social do
Exército), de 2014 a 2019, o Exército criou perfis nas
redes sociais. Segundo Barros, foi uma iniciativa para
“mergulhar de cabeça no ‘submundo’ das mídias soci-
ais” para fazer da Força “o órgão público com maior
influência no mundo digital no Brasil”.

“É preciso entender que raios de influência foi essa que
o Exército fez em 2018 nas redes sociais”, questiona o
pesquisador, em referência ao ano em que o ex-presidente
Michel Temer (MDB) decretou intervenção federal na se-
gurança pública do Rio de Janeiro, comandada pelo gene-
ral Walter Braga Netto, atual ministro da Defesa e ex-mi-
nistro-chefe da Casa Civil, ambos do governo Bolsonaro.

Rêgo Barros foi o militar que ficou por mais tempo à
frente do CCOMSEx (Centro de Comunicação Social do
Exército). Deixou o cargo para se tornar o porta-voz da
Presidência, em janeiro de 2019. No lugar, assumiu o ge-
neral Richard Fernandez Nunes, secretário de Segurança
do Rio de Janeiro durante a intervenção.

 * Entrevista ao Poder360 - Lucas Mendes - na 3ª feira (5.out.2021)

A Prefeitura de Varginha encaminhou para a Câmara
Municipal, projeto de Lei de autoria do chefe do Executi-
vo, que autoriza o Município a conceder auxílio financei-
ro no valor de R$ 2 milhões para o Hospital Regional do
Sul de Minas, que desempenha importante papel para a
composição da rede de prestação de serviços de saúde no
âmbito do município de Varginha, atendendo não só os
varginhenses, como também toda a região sul mineira.

“É pública a grave
crise do sistema sa-
nitário e de saúde pú-
blica vivenciada,
desde março de
2020, por diversos
países, decorrentes
da disseminação e
proliferação da
pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), in-
clusive o Brasil. Com a pandemia, veio a suspensão
de vários procedimentos cirúrgicos, o que causou a
perda de receita daquela instituição de saúde.

A tragédia vivida nos últimos tempos pela humani-
dade, além de ceifar milhares de vidas e prejudicar a
economia de diversos países, inclusive a do Brasil,
pôs à prova a eficiência da Administração Pública,
diante do ineditismo da situação imposta, levando,
em especial o Gestor Público Municipal, a tomar de-
cisões rápidas e eficientes, levando-o, por muitas oca-
siões as soluções inovadoras, experimentais e sobre-
tudo compatíveis com o princípio da legalidade”, jus-
tificou o prefeito Vérdi Lucio Melo.

Vérdi Lembra, ainda, que, com o encerramento do
Hospital de Campanha de Varginha, o Hospital Regi-
onal do Sul de Minas assume a competência e a res-
ponsabilidade para atendimento e tratamento dos pa-
cientes contaminados pela COVID-19.

“A transferência de R$ 2 milhões, sob forma de
subvenção, para o Hospital Regional do Sul de Mi-
nas, busca manter os serviços de saúde até então pres-
tados, a fim de resguardar o direito à vida e à saúde
da população”, justifica o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

R$ 2 milhões para o
Hospital Regional
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A presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva, este-
ve presente na noite da segunda-feira, 28/setembro, no
evento de inauguração da regional da Abrasel – Associ-
ação Brasileira de Bares de Restaurantes, em Varginha.
Realizado na Água Doce Cachaçaria, o evento contou
com a presença de diversas autoridades políticas entre
deputados, prefeitos, vereadores, secretários e empre-
sários ligados ao setor.

A Abrasel Sul de Minas é a oitava regional de Minas
Gerais e vai representar 155 municípios.  A entidade
envolve profissionais do meio gastronômico, como ba-
res e restaurantes, e tem como objetivo principal o de-
senvolvimento do setor. Em Varginha, a presidência é
do empresário André Yuki Yoshikai.

Falando em nome do Legislativo Municipal, a presi-
dente Zilda Silva destacou a importância de Varginha
ser escolhida para receber a regional da Abrasel. “A che-
gada desta associação surge num momento importante
e será uma ferramenta para contribuir para que o setor
sobreviva e, o principal, saia fortalecido dessa crise ge-
rada pela pandemia. Essa é uma categoria que enfrenta
muitas dificuldades e o Legislativo continuará atuando,
sendo esse elo entre o setor e o poder público”, enfatizou
a presidente, vereadora Zilda Silva.

Presidente da
Câmara participa da

inauguração da
Abrasel em Varginha

Em sessão ordi-
nária da Câmara de
Varginha, o verea-
dor Dr. Fernando
Guedes apresentou
uma indicação pe-
dindo que o Exe-
cutivo e a Polícia
Militar providenciem a in-
tensificação do
patrulhamento rural osten-
sivo e o policiamento na
zona rural aos finais de se-
mana próximo das fazendas
do Forge, das Posses, da
Mata, Mascatinho, Comu-
nidade dos Martins e fazen-
da dos Tachos.

O objetivo, segundo o ve-
reador, é coibir e afugentar
os indivíduos que pertur-
bam a paz, a tranquilidade
e causam insegurança às fa-
mílias que ali residem, po-
dendo cometer crimes na
área rural.

“Os proprietários da zona
rural encontram-se alarma-
dos com a presença de in-
divíduos que ficam na re-
gião das propriedades ru-

Vereador Dr. Gueses
solicita melhorias em

Policiamento na
zona Rural nos fins

de semana

rais, empinando motos, cau-
sando baderna, andando em
alta velocidade, intimidan-
do e trazendo insegurança
aos proprietários e àqueles
que transitam pela estrada,
muitos deles andam arma-
dos e isso é visível, pois,
não fazer questão alguma
em esconder”, destacou o
vereador.

A sugestão do parlamen-
tar é que seja montada uma
modalidade de policiamen-
to constituída por patrulha-
mentos constantes no cam-
po, especialmente em tre-
chos de difícil acesso, fa-
zendas, comunidades rurais
e áreas ribeirinhas, no intui-
to de prevenir ocorrências
de crimes e proporcionar
maior segurança.

Solenidade do Aniversário
dos 139 Anos de Varginha

As comemorações pelos 139 Anos da cidade de
Varginha, na quinta-feira, 7 de outubro, aconteceram com
solenidade cívica na Concha acústica, ante a execução do
Hino Nacional e do Hino de Varginha.

Na oportunidade, fizeram uso da palavra o vice presi-
dente da Câmara, vereador Rodrigo Naves, e o prefeito de
Varginha, Vérdi Lúcio Melo.

Representando a presidente da Câ-
mara, vereadora Zilda Silva, o vice
presidente Rodrigo Naves deu os pa-
rabéns a Administração Municipal e
a população da cidade, que, segundo
ele, “os moradores da cidade são os
responsáveis por tornar Varginha uma
cidade melhor para se viver”.

Em sua fala, o prefeito Vérdi Lúcio Melo disse da reto-
mada do crescimento, agora mais ainda com a pandemia
em fase final. “Nós precisamos agora retomar o cresci-
mento da cidade, fazer com que as pessoas voltem a ser
felizes, que as pessoas voltem a ter seus empregos,
autoestima e dignidade. Esse é o nosso objetivo”.

Vérdi voltou o seu olhar para as Administrações ante-
riores e destacou a importância dos prefeitos que o ante-
cederam, bem como dos servidores Municipais que con-
tribuíram para o desenvolvimento da cidade e município
de Varginha.

“Sabemos que uma cidade não se constrói da noite para
o dia. Desde Matheus Tavares até os dias atuais, cada pre-
feito, cada pessoa, cada servidor que participou da cons-
trução dessa cidade, colocou ali o seu tijolinho, para que
pudéssemos ter hoje essa cidade maravilhosa, no sistema
de saúde e segurança pública, e em diversos outros aspec-
tos, sendo realmente uma cidade referência para Minas e
para o Brasil,” destacou o Prefeito.

Após a solenidade cívica, ainda na Concha Acústica a
Administração Vérdi-Ciacci oficializou a inauguração das
obras de expansão e de modernização da iluminação pú-
blica, que vem passando para o sistema LED.

Vérdi destacou que foram instaladas 18 mil luminárias
de Led na cidade, totalizando um investimento de R$ 15
milhões.

Prosseguindo com as inaugurações, no bairro Santa Ma-
ria, a Administração Vérdi + Ciacci inaugurou a reforma
da calçada no entorno do Ribeirão, a instalação de nova
iluminação e o recapeamento asfáltico da Av. Zoroastro
Franco de Carvalho.

Na oportunidade, o vice-presidente da Câmara Muni-

cipal, Rodrigo Naves, destacou a importância da obra e
parabenizou a Administração Municipal: “Que bom que é
piso intertravado. Rezo a Deus para que beiras de rios,
lagos e córregos, que o asfalto de extingue e passa a ser
pisos intertravados. Porque sabemos que o futuro vai com-
prometer a questão ecológica da nossa cidade. Que isso
seja repetido, para que a gente possa olhar para o futuro,”
enfatizou Rodrigo Naves.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo, antes de sua fala, cha-
mou alguns servidores que trabalharam na construção da
obra e os agradeceu publicamente, e, em suas palavras
ressaltou: “Quero transmitir minha palavra aos morado-
res dessa região que usam esse espaço. Esse é mais um
compromisso que assumimos quando candidato, que farí-
amos uma revitalização neste ribeirão, que faríamos aqui
uma pista de caminhada. Já cumprimos o nosso compro-
misso no primeiro ano de Governo“, disse Vérdi.

De acordo com o Prefeito, R$ 2 milhões foram investi-
dos na revitalização, incluindo a iluminação, asfalto e a
calçada. Ainda de acordo com o Prefeito, R$ 3,5 milhões
foram investidos na construção de um Ginásio que será
inaugurado em breve. O Prefeito ainda anunciou o
recapeamento da Avenida dos Imigrantes e de algumas
ruas da região.

O prefeito Vérdi também inaugurou naquela data a
Rotatória do bairro Santa Maria, que, segundo o Prefeito,
a obra foi executada com recursos próprios do município
de Varginha, com investimento de R$ 5,5 milhões.

A Rotatória e seu entorno viário recebeu o nome do
empresário Carlos Alberto Reis, mais conhecido como
Carlinhos Tip Top, falecido em janeiro de 2012.

Em sua fala, o
ex-prefeito Antô-
nio Silva parabe-
nizou o prefeito
Vérdi pela gestão
e condução do
Munícipio duran-
te a pandemia do
novo coronavírus:
“Antecipei minha
saída em função
da pandemia. Já embarcando naquela hora nos meus 78
anos de idade. Eu achei que, diante de toda as recomenda-
ções que eram divulgadas pela mídia, achei que iria limi-
tar o meu trabalho. Então, achei por bem deixar a Prefei-
tura, pois, tinha a absoluta certeza que ela seria muito bem
administrada e como de fato continuou”, disse Antônio
Silva.

Em seu pronunciamento, o prefeito Vérdi agradeceu o
ex-prefeito Antônio Silva. Segundo Vérdi, Antônio Silva
deixou a cidade e município em ordem, com isso facili-
tando o seu trabalho para administrar bem Varginha.

Vérdi também falou das outras obras realizadas, mes-
mo durante a pandemia. Destacou a obra de revitalização
embaixo do Shopping, com R$ 6 milhões de investimen-
to. Vérdi também destacou a construção do Hospital da
Criança, previsto para ser inaugurado em 2022.

As solenidades, tanto na Concha Acústica, quanto nas
demais obras inauguradas oficialmente, contaram com as
presenças, além da população, de vereadores, políticos,
autoridades, agentes da Guarda Civil Municipal, Polícia
Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, atiradores do
Tiro de Guerra.
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Imagem de Nossa Senhora Aparecida, que apareceu para
os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves
em outubro de 1.717 - Rainha e Padroeira do Brasil e
Generalíssima do Exército Brasileiro. Instituição da festa
litúrgica: 12 de outubro de 1980 (oficial) - Venerada pela
Igreja Católica - Principal igreja: Catedral Basílica de Nossa
Senhora Aparecida, Aparecida, SP -  Brasil.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente cha-
mada de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira do Brasil.
Venerada na Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida é re-
presentada por uma pequena imagem de terracota de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição, atualmente alojada na Cate-
dral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cida-
de de Aparecida, no Estado de São Paulo.

Sua festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro, um feriado
Nacional no Brasil desde 1980, quando o Papa João Paulo II
consagrou a Basílica, que é o quarto santuário mariano mais
visitado do mundo, capaz de abrigar até 30 mil fiéis.

História - Achado da imagem
Quadro que representa a pesca em que ocorreu o achado

da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Há duas fontes sobre o

achado da imagem, que se en-
contram no Arquivo da Cúria
Metropolitana de Aparecida
(anterior a 1.743) e no Arqui-
vo da Companhia de Jesus, em
Roma: a história registrada pe-
los padres José Alves Vilela,
em 1.743, e João de Morais e
Aguiar, em 1.757, cujos docu-

mentos se encontram no Primeiro Livro de Tombo da Paróquia
de Santo Antônio de Guaratinguetá.

Segundo os relatos, a aparição da imagem ocorreu na se-
gunda quinzena de outubro de 1.717 quando Pedro Miguel de
Almeida Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e
governante da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, estava
de passagem pela cidade de Guaratinguetá, no vale do Paraíba,
durante uma viagem até Vila Rica (Ouro Preto - em Minas
Gerais).

O povo de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em home-
nagem à presença de Dom Pedro de Almeida e, apesar de não
ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos
no Rio Paraíba do Sul com a intenção de oferecerem peixes ao
conde. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Filipe
Pedroso rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de
Deus. Após várias tentativas infrutíferas, desceram o curso do
rio até chegarem ao Porto Itaguaçu.

Eles já estavam a desistir da pescaria quando João Alves
jogou sua rede novamente, em vez de peixes, apanhou o corpo
de uma imagem da Virgem Maria, sem a cabeça. Ao lançar a
rede novamente, apanhou a cabeça da imagem, que foi envol-
vida em um lenço.

Após terem recuperado as duas partes da imagem, a figura
da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não con-
seguiam mais movê-la. A partir daquele momento, os três pes-
cadores apanharam tantos peixes que se viram forçados a
retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava
afundar as embarcações. Esta foi a primeira intercessão atri-
buída à santa.

Durante os quinze anos seguintes a imagem permaneceu na
residência de Filipe Pedroso, onde as pessoas da vizinhança se
reuniam para orar. A devoção foi crescendo entre o povo da
região e houve relatos de milagres por aqueles que oravam
diante da santa. A fama de seus poderes foi se espalhando por
todas as regiões do Brasil. Diversas vezes as pessoas que, à
noite faziam diante dela as suas orações, diziam que viam lu-
zes de repente apagadas e depois de um pouco reacendidas
sem nenhuma intervenção humana. Logo, já não eram somen-
te os pescadores os que vinham rezar, mas, também muitas
outras pessoas das vizinhanças. A família construiu um oratório
no Porto de Itaguaçu, que logo tornou-se pequeno para abrigar
tantos fiéis.

Assim, por volta de 1.734, o vigário de Guaratinguetá cons-
truiu uma capela no alto do morro dos Coqueiros, aberta à
visitação pública em 26 de julho de 1.745. A capela foi erguida
com a ajuda do filho de Filipe Pedroso, que não aprovava o
local escolhido, pois, considerava mais cômodo para os fiéis
uma região próxima ao povoado.

No dia 20 de abril de 1.822, em viagem pelo Vale do Paraíba,
o então Príncipe Regente do Brasil, Dom Pedro I e sua comiti-
va, visitaram a capela e conheceram a imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida.

Dom Pedro tinha novo compromisso público: visitar a en-
tão capela de Nossa Senhora Aparecida, hoje no município de
Aparecida. Tratava-se de um importante ponto de peregrina-
ção católica, pois, o pequeno templo havia sido erguido justa-
mente para abrigar a imagem da santa, chamada de Nossa Se-
nhora Aparecida, encontrada ali na região em 1.717 e, depois,
proclamada Padroeira do Brasil.

Rezzutti conta que antigos relatos afirmam que Dom Pedro
teria rezado na igrejinha e feito uma promessa: se tudo corres-
se bem, ele faria de Nossa Senhora Aparecida a Padroeira do
Brasil independente. Na realidade, depois de se tornar Impera-
dor, Pedro I escolheu São Pedro de Alcântara como Padroeiro.
O número de fiéis não parava de aumentar e em 1.834 foi ini-
ciada a construção de uma igreja maior (a atual Basílica Ve-
lha), sendo solenemente inaugurada e benzida em 8 de dezem-
bro de 1.888.

Coroa de Ouro e o Manto Azul - Em 6 de novembro de
1.888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez a basílica e
ofertou à Santa, em pagamento de uma promessa (feita em sua

primeira visita, em 8 de dezembro de 1.868), uma coroa de
ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um man-
to azul, ricamente ornado.

Chegada dos missionários Redentoristas - Em 28 de ou-
tubro de 1.894, chegou a Aparecida um grupo de padres e ir-
mãos da Congregação dos Missionários Redentoristas, para
trabalhar no atendimento aos romeiros que acorriam aos pés
da imagem para rezar com a Senhora "Aparecida" das águas.

Coroação canônica da imagem - A 8 de setembro de 1.904,
a imagem foi coroada com a coroa doada pela Princesa Isabel
e portando o manto anil, bordado em ouro e pedrarias, símbo-
los de sua realeza e patrono. A celebração solene foi dirigida
por D. José Camargo Barros, com a presença do núncio apos-
tólico, muitos bispos, o presidente da República Rodrigues
Alves e numeroso povo. Depois da coroação o Papa concedeu
ao santuário de Aparecida mais outros favores: ofício e missa
própria de Nossa Senhora Aparecida, e indulgências para os
romeiros que vão em peregrinação ao Santuário.

Instalação da Basílica - No dia 29 de abril de 1.908, a igre-
ja recebeu o título de Basílica Menor; sagrada a 5 de setembro
de 1.909 recebeu a relíquia de São Vicente Mártir, trazidos de
Roma com permissão do Papa.

Emancipação político-administrativa - Em 17 de dezem-
bro de 1.928, a vila que se formara ao redor da igreja no alto
do Morro dos Coqueiros, emancipou-se politicamente de
Guaratinguetá e se tornou um município, vindo a se chamar
Aparecida, em homenagem a Nossa Senhora, cuja devoção fora
responsável pela criação da cidade.

Rainha e Padroeira do Brasil - Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroei-
ra Principal em 16 de julho de 1.930, por decreto do papa Pio
XI. A imagem já havia sido coroada anteriormente, em nome
do papa Pio X, por decreto da Santa Sé, em 1.904.

Pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1.980, foi decretado
oficialmente feriado o dia 12 de outubro, dedicando-se este
dia à devoção. Também nesta lei, a República Federativa do
Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como
Padroeira do Brasil.

Generalíssima do Exército Brasileiro - Na ocasião das co-
memorações do tricentenário (1.717-2.017) do encontro da ve-
nerável imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a
Virgem Maria foi homenageada com diversos títulos eclesiás-
ticos e civis concedidos em reconhecimento.

Dentre os já mencionados acima, Rainha do Brasil, conferi-
do em 1.904 e o de Padroeira do Brasil, em 1.931. Junto a estes
títulos une-se outro com especial destaque, o de Generalíssima
do Exército Brasileiro. Contudo tratar-se de um título comple-
tamente civil e único na história do País, outorgado em 15 de
agosto de 1.967, cujo jubileu de Ouro (50 anos) foi comemo-
rado.

Em 17 de abril de 1.965, uma comissão de militares de Belo
Horizonte encaminhou ao Reitor do Santuário de Aparecida o
pedido de Peregrinação Nacional da Imagem, em decorrência
das comemorações dos 250 anos de seu encontro, a iniciar pela
capital mineira Belo Horizonte. O pedido fora levado à
Aparecida, em pergaminho, pelo comandante da Polícia Mili-
tar do Estado de Minas Gerais, tenente-coronel Antônio de
Santa Cecília.

O documento trazia os seguintes dizeres: "O Povo Mineiro,
interpretando o desejo de todo o Povo Brasileiro, vem, pela
comissão abaixo relacionada, respeitosamente, pedir a Vossa
Eminência Reverendíssima e ao D.D. Conselho Administrati-
vo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que se dignem
conceder licença para que a Imagem de Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil, seja levada em triunfante pe-
regrinação às Capitais de todos os Estados do Brasil, sendo em
Brasília aclamada Generalíssima das Gloriosas Forças Arma-
das Brasileiras”. Segue-se a assinatura do então Presidente da

República: Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
O pedido de peregrinação acabou não sendo atendido, o tí-

tulo de Generalíssima do Exército Brasileiro foi protelado e,
assim, coube posteriormente ao então Presidente da Repúbli-
ca, Marechal Arthur da Costa e Silva, outorgar, em 1.967, o
título, ato que aconteceu na capital espiritual do Brasil:
Aparecida, durante as comemorações dos 250 anos do encon-
tro da imagem.

Rosa de Ouro - Em 1.967, ao completar-se 250 anos da
devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário a “Rosa de
Ouro”, gesto repetido pelo Papa Bento XVI que ofereceu ou-
tra rosa, em 2.007, em decorrência da sua viagem apostólica
ao Brasil nesse mesmo ano, reconhecendo a importância da
santa devoção. Em 9 de outubro de 2.017, o Papa Francisco
concede a terceira Rosa em comemoração aos 300 anos da apa-
rição da imagem.

Basílica de Nossa Senhora Aparecida - Houve necessida-
de de um local maior para os romeiros, e em 1.955 teve início
a construção da Basílica Nova. O arquiteto Benedito Calixto
idealizou um edifício em forma de cruz grega, com 173m de
comprimento por 168m de largura; as naves com 40m e a cú-
pula com 70m de altura.

Em 4 de julho de 1.980 o papa João Paulo II, em sua visita
ao Brasil, consagrou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o
maior santuário mariano do mundo, em solene missa celebra-
da, revigorando a devoção à Santa Maria, Mãe de Deus, e
sagrando solenemente aquele grandioso monumento.

Centenário da coroação - No mês de maio de 2.004 o papa
João Paulo II concedeu indulgências aos devotos de Nossa
Senhora Aparecida, por ocasião das comemorações do cente-
nário da coroação da imagem e proclamação de Nossa Senho-
ra como Padroeira do Brasil. Após um concurso nacional, de-
votos e autoridades eclesiais elegeram a Coroa do Centenário,
que marcaria as festividades do jubileu de coroação realizado
naquele ano.

Descrição da imagem - A imagem, tal como se encontra no
interior da Basílica - A imagem retirada das águas do rio Paraíba
do Sul em 1.717 mede quarenta centímetros de altura e é de
terracota, ou seja, argila que após modelada é cozida num for-
no apropriado. Em estilo seiscentista, como atestado por di-
versos especialistas que a analisaram, acredita-se que original-
mente apresentaria uma policromia, como era costume à épo-
ca, embora não haja documentação que comprove tal suspeita.

A argila utilizada para a confecção da imagem é oriunda da
região de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Quando
recolhida pelos pescadores, estava sem a policromia original,
devido ao longo período em que esteve submersa nas águas do
rio. A cor de canela que apresenta hoje deve-se à exposição
secular à fuligem produzida pelas chamas das velas, lamparinas
e candeeiros, acesas por seus devotos.

Através de estudos comparativos, a autoria da imagem foi
atribuída ao frei Agostinho de Jesus, um monge de São Paulo
conhecido por sua habilidade artística na confecção de ima-
gens sacras. Tais características incluem a forma sorridente
dos lábios, queixo encravado, flores em relevo no cabelo, bro-
che de três pérolas na testa e porte empinado para trás.

O motivo pelo qual a imagem se encontrava no fundo do rio
Paraíba é que, durante o período colonial, as imagens sacras
de terracota eram jogadas em rios ou enterradas quando que-
bradas.

A imagem foi tombada pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico Arqueológico Artístico e Turístico do Es-
tado (Condephaat), em 2.012, sendo considerada como
patrimônio do Estado de São Paulo.

Atentado à imagem - Em 1.978, após sofrer um atentado
que a reduziu a quase duzentos fragmentos, a imagem foi en-
caminhada a Pietro Maria Bardi, à época diretor do Museu de
Arte de São Paulo (MASP), que a examinou, juntamente com
João Marino, colecionador de imagens sacras brasileiras. Foi
então totalmente restaurada, no MASP, pelas mãos da artista
plástica Maria Helena Chartuni.

Primeiros milagres - Em 1.748, o padre Francisco da
Silveira estava em missa realizada onde hoje é o município de
Aparecida, quando escreveu uma crônica onde menciona a
imagem de Nossa Senhora como "famosa por muitos milagres
realizados". Na mesma crônica descreve que os peregrinos se
locomoviam grandes distâncias para agradecer as graças
alcançadas.

Milagre das velas - Estando a noite serena, repentinamente
as duas velas que iluminavam a Santa se apagaram. Houve
espanto entre os devotos, e Silvana da Rocha, querendo acendê-
las novamente, não conseguiu, pois, elas acenderam por si
mesmas. Este relato é tido como um milagre de Nossa Senhora
por seus devotos, e é provavelmente de 1.733.

Caem as correntes - Em meados de 1.850, um escravo cha-
mado Zacarias, preso por grossas correntes, ao passar pela
igreja onde se encontrava a imagem de Nossa Senhora
Aparecida, pede ao feitor permissão para rezar. Recebendo
autorização, o escravo se ajoelha diante de Nossa Senhora
Aparecida e reza fervorosamente. Durante a oração as corren-
tes milagrosamente soltam-se de seus pulsos, deixando Zacarias
livre.

Cavaleiro e a marca da ferradura - Um cavaleiro de
Cuiabá, passando por Aparecida, ao se dirigir para Minas Ge-
rais, viu a fé dos romeiros e começou a zombar, dizendo, que
aquela fé era uma bobagem. Quis provar o que dizia, entrando
a cavalo na igreja. Logo na escadaria, a pata de seu cavalo se
prendeu na pedra da escada da igreja (Basílica Velha), vindo a
derrubar o cavaleiro de seu cavalo; após o fato, a marca da
ferradura ficou cravada na pedra.

O cavaleiro, arrependido, pediu perdão e tornou-se devoto.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida  > Nossa Senhora Aparecida
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Cês já viram o Salmo 23, na língua mineira?
Começa assim:
“Sarmo Minêro
O Sinhô é meu pastô e nada há de me fartá /
Ele me faiz caminhá pelos verde capinzá / Ele
tamém me leva pros corgos dágua carma / Inda
que eu tenha qui andá nos buraco assombra-
do/ Lá pelas encruziada do capeta / Num care-
ço tê medo di nada / A-mo-di-quê Ele é mais
forte que o “coisa-ruim”. / Ele sempre nos
aprepara uma boa bóia na frente di tudo quanto
é maracutaia / E é assim qui um dia / quando a
gente tivé mais-pra-lá-do-qui-pra-cá / nóis vai
morá no rancho do Sinhô pra inté nunca mais
se acabá...”

*****
Fantástica idéia!...

Concordo plenamente que coloquem fotos de
gente morta nos maços de cigarros. Mas, já que
fizeram isto,  por que não colocar também:
- de gente obesa, em pacotes de batata frita;
- de animais torturados, nos cosméticos;
- de acidentes de trânsito, nas garrafas e latas
de bebidas alcoólicas;
- de gente sem teto, nas contas de água e luz;
- e de políticos corruptos, nas guias de recolhi-
mento de impostos?

*****
Estamos obcecados com o “melhor”. Não sei
quando foi que começou essa mania, mas, hoje
só queremos saber do “melhor”. Tem que ser o
melhor computador, o melhor carro, o melhor
emprego, a melhor dieta, a melhor operadora
de celular, o melhor tênis, o melhor vinho (...)

*****
(...) Bom não basta. O ideal é ter o top de linha,
aquele que deixa os outros pra trás e que nos
distingue, nos faz sentir importantes, porque,
afinal, estamos com “o melhor”. Isso até que
outro “melhor” apareça - e é uma questão  de
dias ou horas (...)

*****
(...) Novas marcas surgem a todo instante. No-
vas possibilidades também. E o que era “me-
lhor”, de repente nos parece superado, modes-
to, aquém do que podemos ter (...)

*****
Qual o contrário do volátil?
Resposta: Vem cá, netinho.

*****
(...) O que acontece, quando só queremos o
melhor, é que passamos a viver inquietos, numa
espécie de insatisfação permanente, num eter-
no desassossego. Não desfrutamos do que te-
mos ou conquistamos, porque estamos de olho
no que falta conquistar ou ter (...)

*****
(...) Cada comercial na TV nos convence de
que merecemos ter mais do que temos. Cada
artigo que lemos nos faz imaginar que os ou-
tros (ah, os outros...) estão vivendo melhor,
comprando melhor, amando melhor, ganhando
melhores salários. Aí a gente não relaxa, por-
que tem que correr atrás, de preferência com o
melhor tênis (...)

*****
- Por que a loura bebe água, balançando o
copo?
- Porque água parada dá dengue.

*****
(...) Não que a gente deva se acomodar ou se
contentar sempre com menos. Mas, o “menos”,
às vezes, é mais do que suficiente. Se não diri-
jo a 140, preciso realmente de um carro com
tanta potência? (...)

*****
(...) Se gosto do que faço no meu trabalho, te-
nho que subir na empresa e assumir o cargo de
chefia, que vai me matar de stress, porque é o
melhor cargo? E aquela TV de não sei quantas
polegadas, que acabou com o espaço do meu
quarto? (...)

*****
(...) O restaurante, onde sinto saudades da co-
mida de casa, e vou porque tem o “melhor
chef”? Aquele xampu, que usei durante anos,
tem que ser aposentado, porque agora existe
um “melhor” e dez vezes mais caro? O cabe-
leireiro do meu bairro tem mesmo que ser tro-
cado pelo “melhor cabeleireiro”? (...)

*****
Perguntas idiotas... Respostas óbvias!
1- Quando o veem deitado na sua cama, de
olhos fechados, luz apagada, e perguntam:
- Está dormindo?
- Não! Estou treinando para quando mor-
rer.

*****
(...) Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do “melhor” tem nos deixado ansio-
sos e nos impedido de desfrutar o “bom” que
já temos. A casa, que é pequena, mas, nos aco-
lhe. O emprego, que não paga tão bem, mas,
nos enche de alegria. A TV, que está velha, mas,
nunca deu defeito. As férias, que não vão ser
na Europa, porque o dinheiro não deu, mas, vai
me proporcionar o aconchego de quem amo ...
(...)

*****
(...) O rosto, que já não é jovem, mas, carrega
as marcas das histórias que me constituem. O
corpo, que não é mais jovem, mas está vivo e
sente prazer. Será que a gente precisa mesmo
de mais do que isso? Ou será que isso já é o
melhor e, na busca do “melhor”, a gente nem
percebeu?

*****
2- Quando leva um eltrodoméstico para a
manutenção, e o técnico pergunta:
- Está com defeito?
- Não! É que ele estava entediado e eu o trou-
xe para passear.

3- Quando chove e percebem que você vai
sair:
- Vai sair com essa chuva?
- Não! Vou sair com a próxima.

4- Quando ligam para sua casa e pergun-
tam:
- Onde você está?
- No Polo Norte! Um furacão levou minha
casa para lá.

5- Quando chega na casa de sua namorada,
com um enorme ramo de flores, e ela diz:
- Flores?
- Não! Cenouras...

6- Quando está no banheiro e alguém bate à
porta:
- Tá ocupado?
- Não! Foi a m..... que fechou a porta.

7- Quando você pára em frente a bomba de
gasolina, e o frentista pergunta:
- Gasolina?
- Não! Enche com tinta de caneta!

Vitória - Vencer os outros não chega a ser uma
grande vitória. Vitorioso é aquele que conse-
gue vencer a si mesmo, combatendo seus víci-
os e mantendo a mente positiva. A vitória so-
bre nós mesmos é muito mais difícil, pois, re-
quer muita coragem, mais disciplina e mais
decisão.

*****
Respire com consciência - Quando estiver
precisando relaxar ou desacelerar seu ritmo,
faça a respiração completa. Inspire calmamen-
te o ar pelo nariz, contando três segundos. En-
tão, bloqueie a respiração por um tempo, re-
tendo o ar, e expire pela boca em seis segun-
dos. Assim, você estará atuando diretamente
sobre o sistema nervoso autônomo.

*****
Meditar faz bem - Muitos estudos científi-
cos sobre a meditação foram realizados para
saber, cientificamente, como esse processo
pode beneficiar o ser humano. E os resulta-
dos, até agora, tem sido espantosos: pesquisas
mostraram que a meditação alivia a dor, au-
menta a capacidade de atenção, melhora o sis-
tema imunológico e representa maior conexão
entre o corpo e a mente. Após quatro semanas
de prática (11 horas) de meditação, nosso cé-
rebro passa por mudanças físicas notáveis e
altamente benéficas.

*****
Pense na sua vocação - Fazer o que gosta é
uma forma eficiente de afastar o estresse. Além
disso, é interessante que o seu tipo de traba-
lho seja capaz de fazê-lo sentir-se realizado.
Por último, saiba que aquele que se empenha
em uma carreira para a qual há um sentido pro-
fundo, além da manutenção da renda, se sente
mais motivado a investir na atualização dos
conhecimentos. E estudar, como já vimos, é
um santo remédio para o cérebro.

*****

Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem quatro pernas, costas, mas não tem corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos funcionários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do elevador.

Perguntas Culturais
11 - Iahvé do Antigo Testamento.
12 - Criador da ‘Turma do Pererê’.
13 - Nome científico dado à febre.
14 - Contagem silábica de um verso.
15 - Estado nordestino do açude de Orós.
16 - O correto é: beringela ou berinjela.
17 - Auto de ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’.
18 - Fundador do ‘Moderno Teatro Brasileiro’.
19 - Lendariamente ele tem cheiro de enxofre.
20 -Época da criação do Estado de Mato Grosso do Sul

HOMENAGEM  AO

??
* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Banco dos réus; 2- Uma letra; 3- A
´gua; 4- A letra ‘A’; 5- Telefone; 6- Opapagaio; 7- Boca
do estômago; 8- Cadeira; 9- O vale; 10- Ele é o ascen-
sorista; 11- Deus; 12- Ziraldo; 13- Pirexia; 14- Métrica;
15- Ceará;  16- Berinjela;  17- Júlio Verne;  18- Nelson
Rodrigues;  19- O Diabo;  20- Gaisel.

RESPOSTA: Maria toma banho porque sua. Mãe, disse
ela, pegue a toalha.
     Ainda não está satisfeito? Veja a explicação: o pulo
do gato está no fato do uso do verbo suar, confundindo
com o pronome possessivo (sua). Português é assim!

Aqui está um desafio para quem qui-
ser tentar - um teste realizado em um concurso
de Vestibular. Maria toma banho porque sua
Mãe disse ela pegue a toalha.

Na frase acima deverá ser colocado 1 pon-
to e 2 vírgulas para que a frase tenha sentido.
Pense antes de ver a resposta que está nesta
página. Afinal, assim não seria um teste, certo?
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Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre firmeza,

convicção e confiança em si.
Nem sempre é a nossa hora e vez.
Com fé ela chega.

Touro 21/4 a 20/5 - Não cabe neste mo-
mento nenhuma reclamação,
choradeira, baixo astral. A hora
é de festa e alegria.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure entender
e compreender as pessoas. Res-
peite as diferenças. Cada um tem
suas razões.

Câncer 21/6 a 21/7 - Pensamento positi-
vo. Procure desviar sua atenção
para assuntos e coisas negativas.
Ajude um chato..

Leão 22/7 a 22/8 - Mais maduro e sensa-
to, pode e tem condições de aju-
dar o outro. Veja quem, como e
quando. É hora.

Virgem 23/8 a 22/9 - Não é hora de re-
moer o passado. Ano Novo,
perspectivas de futuro. Planeje,
estabeleça metas – se organize.

Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se livrou
de amarras. Desenvolva sua
auto-estima. Você faz muita gen-
te feliz.

Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora é ago-
ra, Reunião em família. Por car-
tas na mesa. Abertura e franque-
za – Sim, sim. Não, não.

Sagitário 22/11 a 21/12 - Uma boa dose
de coragem para atingir metas
maiores. Veja como e entre em
ação, sem medo.

Capricórnio 22/12 a 21/01 - Hora de
acertos, eliminar desacertos e
programar o novo ano: pés no
chão – olhos no alto.

Aquário 21/01 a 19/2 - Evite apego a
detalhes. Só atrapalham. Você
merece o melhor e perde tempo
com ninharias.
Peixes 20/02 a 20/03 - Procure
ensinar sem a preocupação de
exigir que as pessoas refaçam
suas vidas, nem imitem você.

Do bom e do melhor... Os veículos ciclomotores são equipara-
dos aos cicloelétricos - O Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) publicou uma
resolução que tem o objetivo de dar mais
clareza a uma norma anterior que iguala
veículos ciclomotores e cicloelétricos, além
de estabelecer regras de uso dos equipa-
mentos obrigatórios para condução nas vias
públicas abertas à circulação.

A Resolução Contran nº 842 determina
que um veículo ciclomotor é aquele de duas
ou três rodas provido de motor de com-
bustão interna cuja cilindrada não exceda
a 50 cm³, equivalente a 3,05 polegadas cú-
bicas, ou de motor de propulsão elétrica
com potência máxima de 4 kW, e cuja ve-

Novas regras sobre Ciclo-motores
e Ciclo-elétricos

locidade máxima de fabricação não ex-
ceda a 50 km/h.

De acordo com a nova norma, tam-
bém é considerada um veículo ciclo-
motor a bicicleta dotada originalmen-
te de motor elétrico, assim como aque-
la que tiver esse dispositivo agregado
posteriormente à sua estrutura.

A Resolução também estabelece que
não se enquadram nessa categoria os
equipamentos de mobilidade individu-
al autopropelidos, como o patinete elé-
trico, que podem circular apenas em áre-
as de circulação de pedestres, ciclovias
e ciclofaixas.

A Presidente da Câmara,
vereadora Zilda Silva, apre-
sentou requerimento ques-
tionando o Executivo e a
Copasa a respeito da perio-
dicidade com que é realiza-
da a limpeza das fossas sép-
ticas existentes no municí-
pio de Varginha.

“Fui procurada por

Vereadora Zilda Silva questiona o Executivo
e a Copasa sobre limpeza de fossas sépticas

em zona rural de Varginha

munícipes que estão tendo dificuldades para fa-
zer este serviço, que era feito pelo Poder Exe-
cutivo, através de caminhão limpa-fossa, mas,
que hoje não é mais realizado”, explicou.

De acordo com ela, a limpeza e a destinação
correta dos resíduos é importante para evitar
transbordamentos e combater a proliferação de
pragas e mau cheiro que podem surgir.

“Não se trata apenas de um pedido sobre es-
clarecimentos pela interrupção de um serviço
público, mas, também sobre uma ação de

governança, capaz de melhorar a vida
de habitualidade principalmente da po-
pulação rural, que fornece alimentos,
cuida da produção e da preservação da
água consumida na cidade.”, justifi-
cou.
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Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais
e contar com um aliado na jornada de crescimento do seu negó-
cio. Assessoria de TI. Seu desafio é crescer de forma sustentá-
vel? Gerenciamos a rede de computadores da sua empresa. Hos-
pedagem de Sites -Soluções completas para você focar no que
interessa, o seu site. Planos a preços Especiais Linux ou Windows.
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A Prefeitura de Varginha, após concluir a
substituição de 18 mil pontos de iluminação
pública em 600 Km de ruas e avenidas e  mais
de 150 obras de extensão de postes por toda a
cidade, está concluindo as obras de melhoria
e  eficientização de energia com a troca das
lâmpadas de vapor de sódio por luminárias
LED nas inúmeras Praças instaladas na cida-
de.

Todo a gestão do projeto  foi  coordenada
pela  Secretaria de Planejamento (SEPLA),
cujas obras estão sendo realizadas desde o iní-
cio desse mês de outubro, um presente para o
Aniversário da cidade de Varginha.

Segundo o coordenador do projeto, Pedro
Gazzola, houve um pequeno atraso  devido  a
falta de alguns materiais no mercado e serão
utilizadas luminárias ornamentais de led em
substituição aos dois níveis de iluminação
existentes em praças, conforme critério para
cada situação e arquitetura, proporcionando
economia de energia, mantendo os padrões de

Obras de iluminação
Pública na cidade não
param em Varginha

AGORA,  A ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS
Fotos da iluminação atual de Praças do Centro, que serão substituídas

iluminância adequados ao conforto dos
usuários e tornando as áreas públicas
mais seguras e convidativas.

Por ter um Índice de Reprodução de
Cores acima de 70%, mais que o dobro
da atual iluminação de vapor de sódio
(amarela ), o LED proporciona um ce-
nário de maior destaque à arborização e
vegetação urbana, mesmo com a com-
petição física existente, proporcionando
às nossas praças, qualidade de vida e  be-
nefício ecológico à população,

De acordo com o prefeito Verdi Lú-
cio Melo, "Outros Projetos estão a ca-
minho, como as obras de substituição
das históricas catenárias no centro da ci-
dade, extensões de mais redes de ilumi-
nação, como a Avenida Miguel Alves e
Contorno e projetos especiais que tra-
rão  embelezamento e destaque para nos-
sa cidade, cada dia mais bonita e ilumi-
nada".

O auxílio emergencial do Força-Família será pago a
pessoas em condições de extrema pobreza no período
de 14 a 29 de outubro. O benefício é resultado de um
trabalho que os deputados estaduais mineiros inicia-
ram em janeiro deste ano, quando foi lançado o Reco-
meça Minas, plano da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG) para recuperar o desenvolvimen-
to econômico e social do Estado.

Em abril, ao longo de 16 encontros que contempla-
ram todas as regiões mineiras, a Assembléia reuniu re-
presentantes dos setores prejudicados pela pandemia
de Covid-19 e lideranças políticas para recolher suges-
tões de aprimoramento do plano, contido no Projeto
de Lei 2.442/21, de autoria coletiva dos 77 deputados
e que tinha como primeiro signatário o presidente da
ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV).

Esse projeto, após ser amplamente debatido com a
sociedade e aprimorado pelos deputados e deputadas,
deu origem à Lei 23.801, publicada no dia 22 de maio.

Auxílio
emergencial

beneficiará mais
de 1 milhão de famílias

Benefício à população vulnerável foi idealizado
pelos parlamentares durante as discussões do

plano Recomeça Minas

Entre outras inovações, a norma facilitou a re-
gularização de dívidas tributárias, direcionando
os recursos obtidos para a desoneração fiscal e
o financiamento dos setores econômicos mais
impactados pela crise econômica decorrente da
pandemia.

Mas essa legislação também trouxe um im-
portante avanço para assegurar a dignidade e a
cidadania das pessoas em situação de extrema
pobreza: o Força-Família. Trata-se de um auxí-
lio no valor de R$ 600,00, a ser pago em parcela
única a famílias com renda mensal de até R$
89,00 por pessoa, inscritas no Cadastro Único
para Programas Sociais (CadÚnico). A medida
deve beneficiar mais de um milhão de famílias
mineiras.

Arquivo ALMG
Foto:
Clarissa Barçante


