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Mais mudanças NegouUm a menos Alvo

*Artigo

‘Nossa Senhora, me dê a 
Mão, cuida do meu 
coração, da minha vida, 
do meu destino, do meu 
caminho. Cuida de mim...’

O governador Pedro 
Taques (PSDB) negou, na 
manhã desta terça-feira, 
03, que vá fazer novas mu-
danças em seu staff. Ele ga-
rantiu que, ao menos “por 
hora”, não planeja exonerar 
nenhum secretário de sua 
equipe. Na segunda-fei-
ra, 02, Taques exonerou o 
então secretário-chefe da 
Casa Civil, José Adolpho, e 
o substituiu por Max Russi.

Na manhã desta terça-
feira, Taques negou que 
esteja planejando a exo-
neração do titular do De-
senvolvimento Econômico. 
“Falo com o Avalone todos 
os dias. Por hora, estamos 
conversando e ele ainda 
está tendo acesso às investi-
gações [referentes à opera-
ção]”, afirmou o governador 
do estado em rápida entre-
vista à imprensa da capital.

Nesta terça-feira 03, foi 
publicada a exoneração do 
coronel Airton Siqueira, que 
ocupava a Pasta da Justiça e 
Direitos Humanos. As mexi-
das são reflexos da crise que 
se instalou no Governo Ta-
ques nas últimas semanas, 
em razão de prisões e afas-
tamento de secretários. Nos 
bastidores, comenta-se que 
Taques deve fazer novas 
exonerações.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Carlos Avalone tem 
tudo para ser o próximo. Ele 
é um dos alvos da Operação 
Malebolge, deflagrada pela 
Polícia Federal. Ele é acu-
sado de pagar propina ao 
ex-secretário Eder Moraes e 
ao ex-governador Silval Bar-
bosa (PMDB), por meio da 
construtora 3 Irmãos, que 
pertence à sua família.
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Até o vice?

Setembro foi o mais 
com mais queimadas no 
Brasil, nos últimos 20 
anos, de acordo com da-
dos do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Temperaturas al-
tas, clima seco e falta de 
chuva são fatores que 
contribuem para o surgi-
mento de focos de incên-
dio. Mas, a intervenção 
do homem é sem dúvida 
alguma a principal causa.

As vistorias estão libe-
radas desde segunda, 02. 
O lance mais baixo é o de 
sucateados diversos no 
valor de R$ 120 reais, que 
consiste em itens de infor-
mática, mesas, cadeiras, 
fogão, roçadeira elétrica 
e outros. Já o veículo com 
maior lance é 01 pá carre-
gadeira Komatsu W-180, 
série 1933-16132, articu-
lada, trabalhando, avalia-
da em R$ 77 mil reais.

O evento será reali-
zado a partir das 09h na 
sede da Secretaria Muni-
cipal de Obras no períme-
tro urbano da cidade pelo 
leiloeiro público oficial 
Kleber Leite Pereira Jú-
nior. Os lances serão reali-
zados de forma presencial 
e pela internet, devendo 
os interessados promo-
verem o devido cadastra-
mento no dia e antes de 
iniciar o leilão. 

Outro nome que tam-
bém estaria deixando o 
staff é Carlos Fávaro (PSD), 
vice-governador e que 
comanda a Secretaria Es-
tadual de Meio Ambiente 
(Sema). Taques também 
negou a mudança. “Não, 
por hora não”, respondeu 
o governador, ao ser ques-
tionado sobre a possível 
saída de Fávaro, que gere a 
pasta desde abril de 2016.

Sobre possíveis mu-
danças que pode realizar 
em seu staff, o governador 
disse que ainda não vai co-
mentar sobre o assunto. 
Porém, ele afirmou que 
acredita que já realizou 
as alterações que julgava 
necessárias. “Já mudamos 
os secretários necessários, 
mas ninguém é imexível. 
Não existe imexível”, asse-
gurou Pedro Taques.

Outro caso envolvendo 
secretários de Taques ocor-
reu na última quinta-feira, 
28, quando o chefe de Co-
municação, Kleber Lima, foi 
afastado de suas funções por 
suspeita de assédio moral 
e sexual contra assessores 
e pelo uso da máquina em 
favor do governador. Já José 
Adolpho, também é alvo de 
um inquérito relacionado a 
“grampolândia pantaneira”.

A Prefeitura Municipal 
de Nortelândia realizará 
na próxima segunda-feira, 
09. um leilão de 07 veícu-
los leves e pesados, além 
de outros itens, com lances 
mínimos entre R$ 120,00 
e R$ 77 mil reais. Entre 
os carros leiloados, estão 
os modelos Fiat Uno, Fiat 
Ducato, Wolkswagen Gol e 
Pás carregadeiras Komatsu 
e Fiat Allis, roçadeira, ca-
çambas e outros.

Somente na última 
semana, dois secretários 
foram presos em inves-
tigações decorrentes do 
esquema de grampos ile-
gais operado no Estado: 
Rogers Jarbas, da Segu-
rança Pública (Sesp) – que 
já estava afastado por de-
terminação da Justiça – e 
o coronel Airton Siqueira, 
da Justiça e Direitos Hu-
manos (Sejudh).

Uma comitiva formada por sete vereadores, os mesmos que 
assinaram o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para investigar a suposta quebra de decoro por 
parte do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), estive-

ram nesta segunda-feira, 02, em Brasília, para tratar do assunto.
Os vereadores se reuniram com os assessores do ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e da procuradora-ge-
ral da República, Raquel Dodge, ocasiões em que foram proto-

colados cartas-ofício aos dois membros da Justiça Federal.
Trata-se de ato político mobilizado após a reunião realizada, a 

requerimento do vereador Gilberto Figueiredo (PSB), ao procu-
rador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Mauro Pouso 

Curvo, no último dia 14 de setembro. Ao ministro do STF, Luiz 
Fux, os vereadores pediram o compartilhamento das investiga-
ções com o Poder Judiciário mato-grossense e o Ministério Pú-

blico do Estado (MPE/MT).

Vale do Paraíba, 1717. O Brasil era uma colônia do Império Português, 
subdividida administrativamente em Capitanias Hereditárias. Tudo parecia 
tranquilo na pequena Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá quando a 
população foi surpreendida pela notícia da visita do ilustríssimo senhor 
Pedro Miguel de Almeida e Vasconcelos, o Conde de Assumar, Governador 
da Província de São Paulo e Minas Gerais. O nobre fidalgo ficaria neste 
povoado entre os dias 17 e 30 de outubro daquele ano. E para isso, as 
autoridades locais resolveram organizar uma grande festa, com suntuoso 
banquete, em acolhimento ao tão esperado Capitão-mor. Houve intensa 
movimentação entre os habitantes do vilarejo; e para providenciar o peixe 
que seria servido à mesa, foram convocados três conhecidos pescadores 
da região: Felipe Pedroso, João Alves e Domingos Garcia. Preocupados 
com esta missão, entraram no barco e percorreram exaustivamente 
rio adentro. Após toda a noite com tentativas frustradas, a madrugada 
despontava com mais sinais de má pescaria. Não era época de peixe e 
a correnteza apresentava-se muito agitada. As águas tornavam-se turvas 
e inoperantes; e por mais que remassem, não conseguiam sequer um 
pescado. Desesperançados e desesperados, os três amigos não sabiam 
mais o que fazer. Preocupados, começaram a pensar o que iriam dizer 
para os organizadores da solenidade e para a multidão que os esperava 
ansiosos. Amanhecendo o dia, lançaram redes e surgiu inesperadamente 
a Imagem de uma Santa, porém sem a Cabeça. Os três ficaram admirados 
e guardaram-Na dentro da canoa. Ao jogarem a tarrafa mais uma vez, 
encontraram a Cabeça da Santinha e juntaram-Na com Seu Corpo. 
Subitamente, centenas de peixes começaram a pular de dentro das águas. 
Minutos depois, a quantidade aumentou bruscamente e nos instantes 
seguintes, não acreditavam no que estava acontecendo. Ao arremessar 
novamente a rede, a tarrafa retornou mais uma vez sobrecarregada de 
pescados. E pegaram mais peixes; e depois mais, e mais, e mais. A 
pequena embarcação ficou tão atulhada que começaram a ficar com 
medo de afundarem naquelas águas. O que estes três companheiros não 
imaginavam é que acabavam de se deparar com a Santa que mais tarde 
seria chamada de Nossa Senhora Aparecida, por ter aparecido nas águas 
do rio Paraíba do Sul. Registravam-se, então, os três primeiros devotos 
de Nossa Senhora Conceição Aparecida. Ao retornarem para o vilarejo, 
ninguém acreditava no que estavam relatando. Alguns riam, dizendo que 
eram ‘histórias de pescador’. Tempos depois, fora construída uma Cape-
linha para a Santinha; colaram Sua Cabeça com cera e inúmeras pessoas 
começaram a visitá-La. Certa noite, um grupo de pessoas rezava em frente 
à Imagem e repentinamente todas as luzes das velas se apagaram. Uma 
forte claridade tomou conta do ambiente e um intenso feixe luminoso 
irradiou-se por todas as direções. Todos ficaram assustados; e dias depois, 
muitos enfermos que ali estavam presentes foram curados. Outro dia, um 
escravo se ajoelhou diante da Imagem e inexplicavelmente as correntes 
que lhe prendiam foram quebradas. No decorrer do tempo, Nossa 
Senhora Aparecida aumentava exponencialmente o número de devotos. 
Pessoas vindas de longe oravam, pediam e eram agraciadas. Em 1917, 
iniciavam-se as primeiras intenções da construção do atual Santuário de 
Aparecida, prosseguida nos anos posteriores. Na década de 1980, Nossa 
Senhora Aparecida já contabilizava milhões de visitantes, de diferentes 
lugares do país e do mundo. Impossível calcular a quantidade de bênçãos 
alcançadas àqueles/as que pediam/pedem intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida. Tamanha importância e popularidade, por determinação da lei 
6802, de 30 de junho de 1980, o dia 12 de Outubro passou a ser feriado 
nacional, oficializando Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil. 
Diversas igrejas, ruas, praças, bairros, pessoas, etc. levam Seu nome, 
homenageando-A e agradecendo-A pelas dádivas recebidas. Este ano é 
um período histórico, pois no próximo dia 12 de Outubro comemoram-se 
300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida pelos 
três pescadores no rio Paraíba do Sul. Momento fascinante e indescritível 
para agradecê-La, louvá-La e aplaudi-La. Mãezinha Querida, Rainha dos 
Anjos, eis-me aqui; infinitamente grato por me entender, acolher e atender. 
Nada sou sem Ti, minha Mãe. Nada sou sem Ti. Muitíssimo obrigado por 
me receber de braços abertos e me mostrar um novo mundo. Em todos 
os Vossos Títulos e Representações, sou todo seu. Sou todo seu! Totus 
tuus ego sum Mariae et omnia mea tua sunt.    

Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! 
Viva a Padroeira do Brasil! Viva!

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional. 

Bênção a animais acontece hoje

Hoje, 04, de outubro, a Comunidade Católica celebra o dia de São Fran-
cisco de Assis, considerado o santo padroeiro da ecologia. Em Tangará da  
Serra, os fieis terão a oportunidade de levarem seus animais de estimação 
para receberem a bênção  na Igreja Matriz. O rito, faz parte da programação 
da Festa e Novena da Padroeira, e será realizado pelos freis capuchinhos 
franciscanos das 07h00 às 17h00.  “Todos aqueles que tem um bicho de 
estimação, gato, cachorro, pássaro, coelho, poderão trazer o animal até a 
praça da Igreja Matriz. Os freis estarão à disposição para proferir a bênção 
a esses animais”, convidou o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
frei Hélio Aparecido dos Santos. “É uma data tradicional. São Francisco de 
Assis é um santo que procurou vivenciar a caridade, a simplicidade e a 
evangelização, por isso, comemorar São Francisco no ano de misericórdia é 
muito especial pra igreja católica”, finalizou.

Vereadores vão a Brasília pedir celeridade em investigações contra Emanuel
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