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CURTAS

Um Homem
Chamado Antônio
Idade Média Central, fins do século XII. Nascia Fernando
Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo, filho de Martinho
Bulhões de Azevedo e Maria Tereza Taveira de Azevedo,
respectivamente, militar da Casa Real e senhorita religiosa,
de família tradicional. Há controvérsias sobre a natividade de
Fernando. Alguns historiadores afirmam que fora em 15 de agosto
de 1190; outros, no mesmo dia, porém em 1195. Desde criança,
demonstrava inclinação para vida espiritual, e na adolescência,
decidiu seguir carreira sacerdotal. O pai aspirava-lhe às Forças
Armadas; entretanto, em vão. Ainda jovem, renunciou heranças,
privilégios e títulos de nobreza para se entregar à missão sacra.
Teve formação no Convento de São Vicente de Fora, capital
lusitana; Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, cidade homônima;
e outros monastérios da região. Certo instante, fora convidado
à Ordem dos Franciscanos; a partir de então, resolvera mudar
de nome. Antes, chamava-se Fernando. Doravante, passou a
atender por Antônio, em homenagem a Santo Antão de Abade,
por quem tinha extrema admiração. Natural de Lisboa, Portugal,
residiu tempos em Pádua (Itália), por isso ficou duplamente
intitulado: Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua.
Frei Fernando era conhecido por seus incríveis poderes. Uma
vez, estava ele pregando a Palavra, às margens de um rio.
Alguns gritavam, acusando-o de mentiroso, impostor, falacioso
e charlatão. Ofendido, Antônio pediu que todos olhassem suas
mãos; em seguida, apontou para as águas. Imediatamente,
centenas de peixes começaram a saltar, enfileirando-se
por ordem crescente. Ninguém acreditava no que viram.
Tal episódio memoriou-se como ‘O Milagre do Sermão dos
Peixes’. Noutro feito, o pai de Fernando foi preso injustamente,
apontado como assassino. Os arguidores solicitavam provas
contrárias. Em resposta, Antônio assegurou que havia uma
testemunha irrefutável; e pediu que o seguissem até o cemitério.
Santo Antônio abriu uma urna e ordenou que o falecido se
levantasse. Era a vítima do
homicídio. Então, o finado
Santo Antônio
declarou que o pai de Antônio
era inocente, que o criminoso
também é
não era ele. Todos ficaram
reputado como
boquiabertos. Quebrando as
Protetor dos
leis da física, Santo Antônio
detinha a capacidade de
Comerciantes,
bilocação, ou seja, estar em
objetos perdidos dois lugares ao mesmo tempo.
Inúmeras pessoas relatavam
e Famílias
sua presença em diferentes
locais, concomitantemente. Muitas são as narrativas inusitadas
da biografia de Santo Antônio de Lisboa. Naquele tempo, era
comum o dote, que dificultava o matrimônio de muitas moças.
Pelas adversidades, inúmeras jovens recorriam a Santo Antônio,
e várias delas se desposavam, encontrando seus companheiros.
Daí a fama de Casamenteiro, que atravessou séculos de história.
No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de
Junho, em virtude da véspera de Santo Antônio, celebrado Dia
13. Embora a popularidade de intercessor de enlaces, Santo
Antônio também é reputado como Protetor dos Comerciantes,
objetos perdidos e Famílias. Santo Antônio morreu em 13 de
junho de 1231, aos trinta e poucos anos. Minutos após sua
partida, os sinos da Catedral começaram a tocar sozinhos,
inexplicavelmente. Numa triste noite de chuva, uma multidão
se aglomerava em frente à Matriz. Velas nas mãos, choravam
a despedida de um dos Santos mais populares e místicos
da trajetória da Igreja Católica. Fato é que a Fé paira sobre a
humanidade; e cabe a cada um acreditar ou não. Muitíssimo
obrigado, Santo Antônio de Lisboa, por um dia (não por
coincidência), me enviar exatamente um homem chamado
Antônio para me explicar como eu deveria proceder naquele
inverno de junho. Gratidão eterna, meu grande Franciscano.
Como é bom ter amigos no Céu... Viva Santo Antônio! Viva!
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240 vagas na Escola Técnica

E

stão abertas as inscrições do Processo Seletivo de
Alunos para a Escola Técnica Estadual de Tangará
da Serra. São 240 vagas, divididas em cinco turmas,
nos cursos de Técnico em Agropecuária, Técnico em
Administração, Técnico em Marketing, Técnico em Recursos
Humanos, Técnico em Agronegócio, com 40 alunos cada, e mais
uma turma em Campos de Júlio, de Técnico em Agropecuária.
Aos interessados, as inscrições seguem até a próxima semana,
dia 22 de junho, com aplicação das provas dia 1º de julho, em
Tangará da Serra. A previsão de início das aulas é para dia 30
de julho próximo. As aulas terão a duração de 20 a 24 meses,
dependendo do curso escolhido, e serão ministradas no período
matutino (Técnico em Agropecuária); vespertino (Técnico em
Administração) e os demais no noturno.

IFMT

Homologado

Sisu

O IFMT também está com
as inscrições abertas para
a seleção de alunos para os
cursos de fotógrafo, intérprete de libras, programador
web e vendedor. As inscrições seguem até sexta-feira,
dia 15. As aulas iniciam dia
28 de junho.

O governo homologou o
resultado final do concurso
público para a Secitec. No
total, foram oferecidas 162
vagas imediatas, mais cadastro de reserva, divididas em
13 municípios. Para Escola
Técnica de Tangará da Serra
foram ofertadas 16 vagas.

Foram abertas nesta terça
as inscrições para o Sisu do
segundo semestre. O programa oferece 57.271 vagas em
68 instituições públicas de ensino superior em todo o país.
O prazo para participar vai até
o dia 15. As inscrições são feitas apenas pela internet.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Reunião Samae

Lide

Valores

Assim como veiculado na
edição de segunda, o Samae
terá nesta quarta-feira, 13,
uma reunião com cerca de
30 consumidores – os maiores afetados – afim de esclarecer a forma de cobrança
dos valores das faturas de
água, conforme determinação judicial.

O objetivo, além de esclarecer o aumento mediante decisão judicial (liminar), é também chamar
esses consumidores para
que façam parte do processo. “O Samae está apenas
cumprindo uma decisão
judicial, que inclusive ele
discordou no passado.

A decisão judicial afetará cerca de dois mil consumidores, dos mais de 30 mil
de Tangará – 1,2 mil pagarão
menos na conta de água,
a partir do próximo mês,
porém, 800 pagarão muito
mais. O aumento, em alguns
casos, pode chegar a quase
400%.

Transferência de recursos
O artigo 73 da Lei Eleitoral veda a
transferência de recursos nos três meses que
antecedem o pleito. Dessa forma, de 7 de julho
até realização do pleito, será proibido o repasse
de recursos públicos do Estado aos municípios.
O que veremos nas próximas semanas será uma
grande ‘corrida’ para celebração de convênios
entre prefeituras e Estado.

Sílvio Tamura, devoto de Santo Antônio de Pádua.
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