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‘Óh! Minha Senhora, e 
também minha Mãe. Eu me 
ofereço inteiramente todo 
a Vós. E em prova da 
minha devoção, eu hoje 
Vos dou meu coração...’

Como não poderia ser 
diferente, os momentos de 
falas livres durante a sessão 
desta terça-feira na Câma-
ra Municipal de Vereado-
res de Tangará da Serra foi 
utilizada para falar sobre a 
Caravana da Transforma-
ção no município. Elogios 
e críticas foram feitas pelos 
parlamentares, que em ge-
ral, aprovaram a vinda do 
evento para a cidade.

O Governo do Estado 
repassou, entre sexta-fei-
ra, 20, e terça-feira, 25, R$ 
148,480 milhões aos 141 
municípios mato-grossen-
ses. Segundo a Secretaria de 
Fazenda (Sefaz), os valores 
são provenientes da arre-
cadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e do Fun-
do Estadual de Transporte e 
Habitação (Fethab).

“A caravana da Trans-
formação trouxe para nós 
a sensação do que é o esta-
do presente no município”, 
disse Ronaldo Quintão (PP), 
ao afirmar que, mesmo 
sem muitos sorrisos nas fo-
tos, a união da classe políti-
ca foi de suma importância 
para o sucesso do evento. 
“Devemos ser de um único 
partido: Tangará da Serra”, 
completou Quintão.

Embora tenham havido 
críticas, todas foram constru-
tivas. Ademir Anibale (PMDB) 
foi um dos que reconhece-
ram falhas do evento, que 
terminará nesta sexta-feira. 
“Mesmo com o trabalho fan-
tástico da equipe do Itamar 
(Bomfim), houveram falhas. 
Talvez, o público esperado 
fosse menor do que o que 
compareceu. Mesmo assim, 
estamos de parabéns”, disse.
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A Prefeitura de Campo 
Novo abriu um processo 
seletivo com 41 vagas para 
profissionais de ensino 
médio e superior. As ins-
crições podem ser feitas 
entre os dias 8 a 20 de no-
vembro. A taxa de inscri-
ção varia entre R$ 40 e R$ 
50. Os salários vão de R$ 
1.842,20 a R$ 2.655,25. Os 
candidatos serão avaliados 
por meio de prova.

O Governo do Estado 
prorrogou até o próximo 
sábado, 28, a realização das 
cirurgias de catarata, pte-
rígio e yag laser oferecidas 
pela Caravana da Transfor-
mação, em Tangará. A ex-
pectativa é de que até o fi-
nal do evento, mais de 4 mil 
cirurgias sejam realizadas. 
Desde ontem, 24, apenas 
os procedimentos cirúrgi-
cos são realizados.

Neste ano, os participan-
tes poderão assistir a pales-
tra gravada do administrador 
e escritor, Max Gehringer. 
Após a transmissão, será 
realizado um debate sobre 
carreiras, com a participa-
ção de profissionais da área. 
A palestra será nesta quinta, 
26, às 19h e as inscrições gra-
tuitas podem ser realizadas 
pelo site www.carreiraem-
pauta.net.br.

Do total repassado às 
prefeituras, R$ 128,480 mi-
lhões são da cota do ICMS. 
Na sexta-feira foram transfe-
ridos R$ 85 milhões e mais 
R$ 43,480 milhões foram 
encaminhados nesta terça-
feira. Outros R$ 20 milhões 
são do Fethab e foram trans-
feridos na segunda-feira, 23, 
para que as prefeituras pro-
cedam com o abastecimento 
no transporte escolar.

Componente importante 
nos orçamentos das prefeitu-
ras, o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) já totalizou 
este ano, até agosto, R$ 1,66 bi-
lhão. A maior fatia é composta 
pelo ICMS, que representa 82% 
do total repassado. O imposto 
responde pela maior arrecada-
ção própria do Executivo. Mato 
Grosso é o maior transferidor 
de recursos para todas as re-
giões do estado. 

Comandados pelo chefe 
da Casa Civil do Governo de 
Mato Grosso, Max Russi (PSB), 
os secretários de todas as pas-
tas da gestão Pedro Taques 
(PSDB), juntamente com os 
principais adjuntos, estive-
ram reunidos desde o primei-
ro horários desta segunda-fei-
ra, 23, na tentativa de montar 
o “quebra-cabeça econômi-
co” para quitar as despesas 
primordiais do Estado.

Diante de um mercado 
de trabalho cada vez mais 
competitivo e exigente, 
a Unic Tangará da Serra 
criou o projeto Carrei-
ra em Pauta. A ação tem 
o objetivo de auxiliar o 
acesso à educação e qua-
lificação dos participantes 
e estimular o desenvolvi-
mento de novas habilida-
des e competências pro-
fissionais e pessoais.

Além do ICMS, o FPM é 
composto pelo Imposto sobre 
Propriedade de Veículo Auto-
motor (IPVA) e o Fundo Parti-
lhado de Investimentos Sociais 
(Fupis), ambos estaduais, além 
do Imposto sobre Produto In-
dustrializado (IPI) e o Fundo de 
Exploração de Petróleo (FEP), 
que possuem como fontes o 
governo federal. Até setem-
bro, a Sefaz havia repassado 
mais de R$ 200 milhões.

A portas fechadas, se discutem remanejamentos e onde cada pasta pode 
“ceder” para que as contas sejam pagas. A reportagem apurou que o qua-
dro apresentado pela equipe econômica já não era nada favorável, mas se 
agravou ainda mais com a notificação feita na última sexta-feira, 20, pelo 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cobrando pagamento do duodéciumo 

atrasado. De acordo com o Gabinete de Comunicação (Gcom), o governador 
Pedro Taques não está participando da reunião.

Na notificação enviada na última semana, o presidente do TJ, desembarga-
dor Rui Ramos, afirmou que sem os recursos, o Poder Judiciário corria risco 

de não conseguir cumprir suas funções constitucionais. 
Durante a Caravana da Transformação realizada no último final de semana 
em Tangará da Serra, o governador concedeu entrevista coletiva e falou dos 

problemas financeiros enfrentados pela atual gestão. “É o nosso governo que 
está pagando as obras da Copa do Mundo. O governo passado só fez dívida. 

Então, nós temos que viver o momento que Mato Grosso vive”.

Fé, gratidão e devoção. Movidos por estes três sentimentos, religiosos, fiéis 
e romeiros de todas as partes do país e do mundo visitam o Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, localizado no Vale do Paraíba, interior de São Paulo (SP). 
Espaço gigantesco, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é a 
maior Basílica da América Latina, maior Santuário Mariano do mundo, maior 
templo católico do Brasil e segundo maior do planeta, atrás apenas da Basílica 
de São Pedro, situada na praça homônima, no Vaticano (VA). Recordista de 
visitas, somente no último dia 12 de Outubro, feriado de quinta-feira, o Santuário 
recebeu mais de 200 mil peregrinos. Durante a semana de Celebração dos 300 
anos do Encontro da Imagem, foram contabilizados mais de 400 mil devotos. 
Ao longo deste mês, calcula-se que aproximadamente 2 milhões de pessoas 
comparecerão ao Santuário. De janeiro a dezembro de 2017, estima-se que 
mais de 14 milhões de visitantes passarão por Aparecida (SP). Não é fácil 
um lugar no globo terrestre reunir tamanhos números, com frequência e 
assiduidade. O Santuário conta com museus, praças de alimentação, editora, 
Capelas, mirantes, passarelas, campanários, Sala das Promessas, bondes 
aéreos, aquários, rádio, revista, emissora de TV, serviços de apoio aos 
romeiros, lojas, padarias, quiosques, marcenarias, memoriais, ambulatório 
médico, fraldário, hotelaria, estacionamento para mais de 3000 automóveis, 
mais de 2000 ônibus e mais de 800 motos, constituindo-se como um dos 
pontos turísticos religiosos mais procurados do país, com maior organização 
e infraestrutura. O Santuário de Aparecida é um dos pouquíssimos locais do 
mundo visitados por três Papas: João Paulo II (1980), Bento XVI (2007) e 
Francisco (2013). Milhares de devotos testemunham as graças alcançadas 
após visitarem e orarem nesta Basílica. Curiosamente, ainda hoje, alguns vão a 
cavalo, em comitivas, vestidos a caráter, de boiadeiros. Ao chegarem em frente 
ao Santuário, param por alguns minutos, tiram o chapéu, tocam o berrante e 
erguem a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, aplaudindo-A, felizes por 
serem recebidos mais uma vez na Casa da Mãe. Outros tantos vão de carros, 
coletivos, motocicletas, ônibus... e pasmem: alguns até a pé! Outrem entra 
na Basílica de joelhos; há até casos de pessoas que já chegaram carregando 
uma Cruz nas costas. Dentro do Santuário, mãos no rosto, muitos choram ao 
se deparar com a Imagem Original de Nossa Senhora Aparecida, encontrada 
pelos três pescadores no rio Paraíba, em 1717. Antes de partir, alguns fitam 
os olhos para trás, parecendo querer deixar um sorriso, uma lágrima, um 
suspiro, um agradecimento, uma frase presa na garganta, um sentimento de 
querer ficar, talvez um último pedido... um último olhar... Para aqueles/as que 
nunca visitaram, vale a pena um dia conhecer este lugar sagrado, encantado 
e maravilhoso. A Santa que surgiu das águas turvas de um rio tornou-se 
Rainha e Padroeira do Brasil. Realiza milagres, intercede por seus filhos, atrai 
multidões e escrevera seu Nome de forma inapagável na história do país, do 
Catolicismo e da humanidade. Criara até um substantivo próprio novo. Afinal, 
quem não conhece alguém chamado Aparecido, Aparecida, Maria Aparecida, 
etc.? Ou um bairro, cidade, rua, avenida, praça ou logradouro que leva Seu 
Nome? Com este singelo texto, porém de coração, fecho minha quadrilogia 
de artigos em homenagem a Nossa Senhora Conceição Aparecida. Foi uma 
honra escrever sobre Ti, minha Mãe! Uma alegria indescritível! Eis-me aqui, 
sempre. Obrigado a todos/as que porventura me acompanharam nesta série. 
Que o Manto Azul de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vocês, sobre nós, 
sobre Mato Grosso, sobre nosso país. ‘Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut 
digni efficiamur promissionibus Christi. Amen.’ 

Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva!

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional.

Produções anteriores:
‘Sou caipira Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina 

escura e funda o trem da minha vida...’, veiculado em 18 out. 2017, Diário 
da Serra, ed. 5986.

‘Te Coroamos, óh! Mãe. Te Coroamos, óh! Mãe. Te Coroamos, óh! Mãe! 
Nossa Rainha...’, impresso em 11 out. 2017, idem, ed.5982.

‘Nossa Senhora, me dê a Mão, cuida do meu coração, da minha vida, 
do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim...’, publicado em 4 out. 
2017, idem, ed. 5976.

*Próximo artigo: ‘Devia ter me importado menos, com problemas 
pequenos, ter morrido de amor...’

Associação Comercial lança campanha Sonho de Natal
Como forma de alavancar negócios e aquecer as vendas na principal data do 

varejo nacional, a Associação Comercial e Industrial de Nova Olímpia (Acino) lança 
sua Campanha ‘Sonho de Natal 2017 com farta distribuição de prêmios aos clientes 
do comércio novaolimpiense. A campanha irá até 6 de janeiro de 2018, oportuni-
dade que será sorteada a premiação que consiste em uma Moto Honda Fan 125 
(primeiro prêmio) e mais R$ 3 mil distribuídos do segundo ao quinto prêmio. E, 
ainda, o vendedor ‘mão santa’ levará R$ 250,00. Conforme informou o presidente 
da Acino, empresário Gonçalo da Trindade, a cada R$ 50 em compras nos comércios 
identificados com o cartaz da promoção dará direito a um cupom. Segundo ele, com 
a Campanha ‘Sonho de Natal’, a Associação busca fomentar o comércio incentivan-
do as pessoas a comprar no comércio local. “A campanha já se tornou tradicional 
em Nova Olímpia, sendo aguardada pelos lojistas e consumidores. E mais uma vez 
esperamos obter sucesso nessa promoção”.

Taques garante que enviou PEC do Teto à AL no tempo certo 


