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Pietà é afixada em Novo Santuário de Santa Rita
Na manhã da última segunda-feira, 26 de outubro, no novo Santuário
de Santa Rita, a comunidade cassiense recebeu em festa a imagem de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de
Minas Gerais.
Esculpida pelo artista Ronie Ryba,
o trabalho tomou como referência a
obra “Pietà” (Piedade) do artista renascentista Michelangelo. Diferente
da obra do final do século XV produzida em mármore, Ryba utilizou
um material extremamente familiar
aos mineiros, se trata do esteatito ou
popularmente conhecido como pedra sabão, presente em abundância
na região de Ouro Preto , Mariana e
também utilizado nas obras do grande mestre Aleijadinho, como os 12
Profetas no Santuário do Bom Jesus
do Matosinhos, na cidade de Congonhas.
De acordo com o escultor, a imagem levou pouco mais de sete meses
do início aos acabamentos finais e a
matéria prima foi trabalhada através
de umas das técnicas mais primitivas
e complexas de se esculpir chamada
talha direta, que é uma retomada ao
simples e belo.
Ronie manteve a estrutura próximo da obra de Michelangelo, tendo
como dimensões 1,80 m de altura;
1,90 de largura e peso em 4 toneladas.
A cerimônia contou ainda com a
presença do empresário e idealizador
do projeto Paulo Flávio de Melo Carvalho, Padre Júlio César Agripino,
Jônio Tito Pereira arquiteto responsável pela obra, autoridades políticas,
população e veículos de imprensa
municipais e regionais.

“Acredito no papel
da arte não como
comércio, mas
como caminho para
encontrar a si
mesmo, aos demais
e servir ao sagrado
e a eternidade.”
Ronie Ryba
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A Vanguarda entrevista - Paulo Flávio de Melo Carvalho
O empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho é, antes de tudo, um cassiense apaixonado pela família e por
Cássia, cidade aonde nasceu e que empreende com a
construção do novo Santuário de Santa Rita de Cássia.
A Vanguarda esteve na casa do empresário radicado em
Sorocaba, onde funciona a sua empresa, Wyda Embalagens, que administra com uma equipe séria e comprometida, porém sem deixar de acompanhar as obras, que
têm um gestor, e andam a todo vapor. Paulo, o Paulinho
A Vanguarda - O senhor é um
empresário de sucesso. Conte para
os cassienses de nossa terra sua trajetória , por favor
Paulo Flávio de Melo Carvalho
- O sucesso nada mais é que fruto de
foco e paixão. E o sucesso está logo
ali. Quem não tem foco e paixão o sucesso vai distanciando sempre nunca
chegará ao sucesso. A minha trajetória de vida é muito simples. Eu nasci
na Rua Paulo Gama em 1948, dia 4
de junho de 48, e dali fiquei frequentando a fazenda que nós tínhamos, vínhamos para a cidade de vez em quando, fui alfabetizado pela minha mãe,
fiz o primário no Grupo Escolar Melo
Viana, daí depois Colégio São Gabriel e depois para Franca, no Colégio
Champagnat, colégio interno, depois
fui para Ribeirão Preto, fazer um curso
técnico de Contabilidade, depois fui
pra cidade grande, São Paulo, à procura sempre de crescer. Nesse ínterim,
fiz Administração de Empresas, fiz outros cursos, trabalhei muito tempo em
banco, tentei abrir algumas empresas
pelo caminho afora, até que em 1992
dei início à empresa Wyda Embalagens, com 50 mil dólares, e nesse período todo nós chegamos até aqui com
grandes dificuldades porque o Brasil é
um país muito difícil de empreender,
mas hoje somos a maior empresa da
América Latina e a quarta do mundo
no segmento, e aqui estou em Cássia.
A V - Como surgiu a ideia de se
investir em Cássia em um santuário?
Paulinho – Na realidade é o seguinte: a passagem pelo mundo no Planeta
Terra, de cada ser humano é interessante. Alguns deixam legados; outros
fazem grandes trabalhos; mas com o
tempo ele desaparece, desaparecem os
trabalhos, os nomes das pessoas, e eu
queria deixar um legado para Cássia,
para o mundo. Não sabia o que fazer e
quando eu completei 60 anos de idade me veio à luz que eu deveria fazer
um santuário para Cássia. Não sabia
o tamanho, não sabia que dimensão
teria e aí fui desenvolvendo a ideia,
até que nós compramos o terreno
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como é carinhosamente conhecido, mostrou à equipe
um quadro de Santa Rita que ele ganhou de presente e
demonstra todo o carinho, bem como foto de quadros
com os filhos e da família. Em seu livro, A Trajetória
de um Vencedor, lançado também em Cássia, e escrito
pelo saudoso Tavito, ele conta toda a sua trajetória. E
Paulinho é um vencedor mesmo, temente a Deus e humilde ao falar de seu sucesso. Confira, na entrevista a
seguir, o bate-papo em uma manhã de primavera.

e daí aconteceu de eu fazer o maior
santuário dedicado a Santa Rita de
Cássia, justamente na cidade de Cássia, Minas Gerais. Tive frequentando
a Itália, na cidade de Cascia, para eu
ver onde era a casa de Santa Rita. Conhecer bem os detalhes, inclusive nós
vamos ter uma réplica da casa de Santa Rita para que todo mundo possa
visitar, não precisa se deslocar até a
Itália, mas vai ser uma réplica, inclusive estamos aí na obra, acontecendo
as coisas.
A V - O senhor acha que a obra
terá mais impacto religioso, econômico ou social?
Paulinho - Eu gostaria que o impacto fosse bastante religioso, em
primeiro lugar; em segundo lugar, eu
acredito que a cidade terá um impacto
econômico muito grande, poderia ser
uma multinacional que viesse para cá
e daria um impacto de 2 mil empregos
para o pessoal e todo mundo ficaria
muito contente, mas o santuário está
além disso, porque uma empresa que
se instalasse aqui em Cássia ela poderia atingir a cidade, a região. Agora, o santuário irá atingir a cidade de
Cássia, a região, o Estado de Minas, o
Brasil, e vai atingir também o mundo
todo, é um negócio de magnitude gigantesca.
AV - Atualmente, as comemorações do Dia de Santa Rita, 22 de
maio, são concentradas na Praça
Barão de Cambuí, com estrutura de
banheiros químicos. O senhor também está dotando a cidade de infraestrutura?
Paulinho - A infraestrutura acredito que será gradativa porque o pessoal
precisa ver para crer. À medida das
necessidades vão criando a infraestrutura para a cidade. Nós temos as cidades vizinhas, aonde se concentram os
hotéis, muita gente vai ficar hospedada nessas cidades para poder visitar a
cidade, ou senão será um bate e volta,
e a infraestrutura tem que vir junto. O
anel viário para ligar o santuário, esse
é preponderante, porque a cidade não
comporta uma via passando 200 ônibus, 500 ônibus, milhares de ônibus
durante o período de um ano, e tantos
carros, então precisa ter um anel viário para se chegar até o santuário
AV - Quanto tempo tem a obra?
Paulinho - A obra começou em
agosto de 2018, com a terraplenagem,

e está sendo removido 254 mil metros
cúbicos de terra. Para se ter uma dimensão, é a metade da ida de Cássia
a São Paulo, em metros cúbicos removido no local.
AV - Quantos empregos gera a
obra?
Paulinho - Aqui diretamente são
70 pessoas trabalhando, mas nós temos espalhado aí pessoas que estão fazendo os vitrais, estruturas metálicas,
diversos tipos de segmentos, então
eu acredito que passa de 100 pessoas
empregadas direto ou indiretamente
através do santuário.
AV - O espaço será de meditação?
Paulinho - Logicamente será aberto ao público para visitação, final de
semana, durante a semana, alguém
que queira ficar por lá, orar, comer alguma coisa no restaurante, passar um
dia feliz.
AV - Quanto tempo durará a
obra?
Paulinho - Desde a terraplenagem
até dia 22 de maio, seria 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022.
AV - Conte um pouco sobre a sua
família
Paulinho - A minha família tem
história de descendência do Barão de Cambuí. O Barão de Cambuí
teve uma filha chamada Blandina, e
a Blandina foi a mãe da minha avó
Matilde e vó Ritinha. O meu tio-avô,
que era o Antonio Candido de Melo e
Souza, que era pai da minha avó Matilde, foi um dos primeiros prefeitos de
Cássia e fez o corredor dos boiadeiros
, pois entravam cidade afora com as
boiadas que vinham de Goiás, afinal
a cidade naquela época era um grande
centro de comercialização de gado, a
economia se movimentava nesse sentido. Minha descendência de Cássia é
de longa data.
AV – Nós percebemos e notamos
que o senhor fala com muito orgulho e se emociona ao falar de Cássia.
Com o santuário vai haver uma internacionalização do nome de Cássia.
Paulinho - Eu acredito que é um
milagre de Santa Rita de Cássia e eu
tenho uma gratidão muito grande por
ter sido eu o escolhido para fazer isso.
Não acho que seja um orgulho, mas
uma gratidão que vale a pena e ser

bom faz bem para o cérebro, ser bom
lhe traz um retorno muito grande. É
a chamada a Lei do Retorno: faça o
bem que o bem virá para você. Faça o
mal que o mal virá para você. Graças
a Deus eu tenho as três inteligências
que o ser humano precisa ter: o QI, a
inteligência emocional e a inteligência espiritual também. A fé nada mais
é do que quando você não tem dúvida
daquilo que você vai fazer.
AV - A imagem Pietà foi afixada
hoje e por falar em Ronie Ryba escultor da obra, há projeto de colocar
mais estátuas no local?
Paulinho - O Ronie vai trabalhar
numa estátua de 5 metros de altura,
que vai ficar na entrada da cidade, na
rotatória que vai ligar o anel viário
ao santuário. Além disso tem outro
artista trabalhando numa estátua de
1 metro e 60 de Santa Rita de Cássia em madeira, pintada, que vai ficar
próximo do altar e outra de Cristo de
aproximadamente 8 metros de altura
AV – Como se dará a transferência do santuário para a Diocese?
Paulinho - A Diocese que irá tomar conta do santuário. No dia 22 de
maio de 2022 irei entregar a chave
na mão do bispo e daí para a frente é
com eles. Eu certamente no começo
devo dar uma ajuda para que o “bebê”
comece a andar sozinho e caminhar
pelas próprias pernas.
AV – Uma mensagem aos seus
conterrâneos e aos fiéis de Santa
Rita
Paulinho – Primeiramente eu gostaria de deixar claro que aquele santuário é de todos, todos os cassiense,
não importa a religião que for. Lá é
um lugar de Deus, Jesus Cristo está lá,
Santa Rita está lá, e a minha mensagem é: que todos abracem esse santuário porque é de Cássia. Eu estou deixando essa obra para os cassienses e
todos os devotos de Santa Rita podem
desfrutar à vontade do novo santuário. O tamanho do santuário é para 5
mil pessoas sentadas e com mais pessoas em pé podemos chagar até 7 mil
pessoa dentro do santuário. Acabou-se a Missa Campal: ficar no sol ou na
chuva.
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Dicas úteis para evitar acidentes com escorpiões
1. Não passe veneno. Venenos comuns não matam escorpião. Eles possuem um sistema respiratório capaz de
fazer com que fiquem paralisados por um
tempo e depois voltam ao normal, aí
vão procurar proteção dentro das casas,
armários, etc.
De acordo com Manual de Controles
de Escorpiões do Ministério da Saúde,
dedetizar um ambiente a fim de exterminar os escorpiões faz com que os animais
se desalojem, mas permaneçam vivos,
aumentando os riscos. Com a aplicação
pulverizada do produto, os animais se
movem para regiões de superfície, onde
não há veneno, e a possibilidade de acidentes aumenta.
2. Tampe ralos com tela, feche as frestas embaixo das portas à noite. Tampe
buracos e rachaduras de sua residência.
Tampe tomadas não utilizadas. Jogue
água sanitária semanalmente nos ralos.
3. NÃO acumule lixo no quintal.
NÃO acumule entulho. Se tiver alimento para ele, ele vai no seu quintal. Escorpiões gostam basicamente de grilos e
baratas. Deixe as lagartixas em paz, elas
são suas amigas nesse caso.
4. DENUNCIE vizinhos que tenham
lixo / entulho acumulado.
5. Caso encontre um escorpião, jogue um veneno para paralisa-lo. Então
o coloque em um recipiente com água
e acione a Vigilância Epidemiológica,
para que ela possa identificar a espécie e
ter os dados do local (o que facilitará um
trabalho de controle por parte da Prefeitura).
6. Deixe berço e cama desencostadas
da parede. Não deixe cobertas, lençóis
caídos da cama para o chão, para que
eles não possam subir.

7. CUIDADO com casinha de bonecas esquecidas lá no fundo do quintal,
onde só a criança entra e os pais nunca vão fazer uma inspeção. CUIDADO
com tocas, barracas... cheque antes da
criança entrar. CUIDADO com caixas
de brinquedo.
8. Mantenha seu quintal sem mato e
com a grama aparada.
9. Parece engraçado recomendar isso,
mas galinhas são predadores naturais dos
escorpiões. Galinhas d’Angola além de
predadores de escorpião são ótimas vigilantes para sua casa.
10. Vai organizar armários? Nesse
momento em que se fala tanto em escorpião, que tal usar luvas de proteção
para evitar surpresas? Já houve incidentes com escorpião escondido em meio a
toalhas.
11. Ensine seus filhos. Mostre fotos.
12. A picada do escorpião é bastante
dolorida e não causa inchaço, nada visivelmente assustador. Se a criança apresentar muita dor e você não tiver visto o
que a picou, leve ao médico. Se identificou, vá ao pronto atendimento.
13. JAMAIS passe álcool no local da
picada, apenas lave com água em abundância.
14. Caso você ou um familiar tiver
sido picado por um escorpião e estiver no
hospital, entenda que há necessidade de
se fazer um exame prévio para depois ser
aplicada a sorologia. Não fique nas redes
sociais reclamando de negligência do
hospital ou dos profissionais sem entender antes o procedimento.
15. Algumas espécies de escorpião
possuem reprodução assexuada, o que

permite que uma fêmea tenha filhotes
sem a necessidade de um escorpião macho. Isso facilita infestações, pois ela
pode criar de 20 a 30 filhotes cada vez.
16. O escorpião tem o metabolismo
lento e pode ficar por um longo período
de tempo escondido sem se mover e sem
se alimentar.
17. O animal tem preferência por locais frescos e úmidos (restos de entulho,
montes de folhas, madeiras velhas, etc.).
Dentro das residências, sua preferência é
por roupas limpas, cesto de roupas sujas
(por causa do cheiro humano), sapatos
fechados (CHEQUE sempre antes! Ensine seu filho a checar! Cuidado com
aqueles ‘crocs’ que ele deixa na escolinha e coloca na hora de ir embora). Ele
também gosta de móveis de madeira, canos de esgoto e pequenas gretas no chão
e paredes (CUIDADO com os bebês
curiosos que engatinham e mexem em
qualquer buraquinho). Revise diariamente a cama / berço, sapatos fechados...
18. Quando se fala em escorpião, se
deve pensar em CONTROLE. Adote
as medidas acima. ESQUEÇA qualquer
orientação sobre veneno (é PIOR). O
veneno só serve para tirar o animal de
seu habitat natural e fazer com que ele
adentre as residências. Se quiser usar veneno, use para baratas (aqueles que você

28 de outubro
Dia do Servidor Público

A prestação do serviço público se faz essencial em
uma comunidade. Nenhum país, estado ou município
funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços colocados à disposição do
cidadão. Portanto, a valorização desses trabalhadores é
de suma importância, pois atuam em áreas ímpares da
sociedade como saúde, educação, segurança, dentre outras.
De acordo com a Constituição Federal, servidores
públicos são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer
delas: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista.
Imprescindível para os servidores públicos, a estabilidade somente se justifica se ela assegura, de um lado,
a continuidade e a eficiência da administração e, de
outro, a legalidade e impessoalidade da gestão da coisa
pública.
O servidor deve estar sempre a serviço do público
e ter em seu horizonte alguns princípios os quais irão
orientar suas ações.
• Ser agente de transformação a serviço da cidadania, o que se torna uma diferença marcante dos demais

coloca uma gotinha em um canto e elas
levam para o ninho) e SÓ. Mas MUITO
CUIDADO se tiver criança ou animal
de estimação em casa. Não se iluda com
os famosos venenos que não tem cheiro
(fazem mal do mesmo jeito).
19. O escorpião amarelo é mais perigoso que o preto. Sua picada pode ser
fatal, principalmente em idosos acima
de 70 anos e crianças com menos de 30
quilos.
20. FAÇA A SUA PARTE!
21. Compartilhe a informação para
que outras pessoas também façam a parte
delas. CONTROLE é a palavra chave.
Aproveite o final de semana para limpar
seu quintal.
22. Verifique se há torneiras com vazamento na casa, já que eles preferem locais úmidos.
- Escorpiões são muito rápidos e sim,
sobem pelas paredes.
- Escorpiões não atacam. Os acidentes
com picada acontecem quando a pessoa
encosta ou pisa nele.
- Escorpiões gostam de andar em dupla. Se você encontrou um, prepare-se,
pois provavelmente há outro por perto.
Fonte : Ministério da Saúde
Vigilância Epidemiológica

Balanço Dia D

trabalhadores.
• Compromisso intransigente com a ética e com os
princípios constitucionais.
• Atualização permanente e desenvolvimento de
novas competências.
• Capacidade de lidar com a diferença e a diversidade.
• Habilidade para atuar em diferentes contextos e
sob diversos comandos.
• Lidar com o que é de todos.
Celebrar a data significa celebrar o trabalhador que
educa seu filho, que zela pela sua saúde, que garante a
sua segurança, que mantém sua cidade limpa.
Valorize o servidor público.

Cássia vacinou até o momento 326 crianças contra a poliomielite e 2.187 doses de vacina contra o
sarampo. A ação teve início no dia 5 de outubro e
se encerra agora no final do mês. Simultaneamente
ocorreu a campanha multivacinação, que visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes
menores de 15 anos.
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ELEIÇÕES 2020

Saiba a diferença entre votos brancos ou nulos
No Brasil, apesar do comparecimento do local de votação nas eleições ser obrigatório, a menos que seja
justificado, o eleitor é livre para escolher ou não um candidato, já que
pode votar em branco ou nulo. Mas
qual a diferença entre essas opções?
De acordo com o Glossário do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
voto em branco é aquele que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Para votar em
branco é preciso que o eleitor aperte
a tecla “branco” na urna e, em seguida, a tecla “confirma”. Já o nulo é
aquele em que o eleitor deseja anular seu voto. Para isso, precisa digitar
um número de candidato inexistente,
como, por exemplo, “00”, e depois a
tecla “confirma”.
Antigamente como o voto branco

nulo considerado inválido pela Justiça Eleitoral era tido como um voto
de protesto contra os candidatos ou
políticos em geral.

era considerado válido, ele era contabilizado para o candidato vencedor. Na prática era tido como voto

O Cinema

Nos meados da década de 70, a maior diversão da cidade era ir ao Cine
Teatro Santa Cruz. Todos aprontavam-se, com esmero, vestindo sua melhor roupa e passando perfume para ir assistir à sessão. Mas não sem antes
conferirem os filmes dos cartazes que ficavam na porta, do lado de dentro
da grade. Era um misto de alegria e curiosidade passar por ali e checar os
títulos.
Foi nessa época que mudamos do sitio para a cidade. Família grande,
nove filhos em fase de crescimento, vislumbrando as novidades da diferente vida que se iniciava. Meu pai, a pedido dos filhos e também por fazer
gosto, resolveu levar a garotada toda ao cinema para ver um filme de Mazzaropi, do qual tinha escutado o anúncio no rádio lá da roça, dias atrás.
Era domingo e a arrumação foi rápida, pois os meninos não se cabiam de
tamanha ansiedade para ir pela primeira vez ao cinema. Mamãe, vaidosa
como era, também aprontou-se lindamente e passou a revista aos filhos,
para ver se estava tudo em ordem. Tinham que estar impecáveis quando
saíam de casa.
E lá fomos nós para o cinema. No caminho, minha irmã gêmea e eu, as
mais novas, de mãos dadas com os nossos pais. Os demais, misturavam-se
ora na frente ora atrás da gente, na caminhada a pé.
Chegando à praça Barão de Cambuí – lugar mágico para nós, as crianças – logo avistamos muita gente na porta. A fila era grande, mas tudo
bem, a sessão não começaria enquanto todos não entrassem. Papai foi
comprar as entradas e, para nossa decepção, o filme do Mazzaropi tinha
saído de cartaz. E agora? Voltar para casa e esperar outro filme dele? Nada
disso! Para abrandar a frustração de todos, os pais resolveram que iriam ver
aquele filme mesmo.
A família acomodou-se nas cadeiras de madeira, unidas umas às outras e, assim que a luz se apagou, fixaram os olhos na telona. Eram tiro e
explosão que não acabavam mais. Eu me encolhia toda na cadeira a cada
disparo. Meu Deus, o que era aquilo? Estava assustada. Muita perseguição,
homens falando sem parar, correndo atrás de bandido e carros voando
pelos ares numa bola de fogo, cena que muito me impressionou e marcou
minha infância. A sessão acabou, as luzes acenderam-se e eu nunca me
esqueci do primeiro filme que assisti no cinema: Moscou contra 007, e a
atuação do charmoso James Bond (Sean Connery) e a da sedutora Tatiana
Romanova (Daniela Bianchi).
Dôra Borges
(Do livro de contos Da Janela, 2018)
E o Cine Teatro Santa Cruz? Depois de mais de 40 anos, na minha volta
para Cássia, apesar do meu grande sonho de vê-lo funcionando novamente, foi com muita tristeza que presenciei seu fim. Inconformada, restou-me
lembrar dos bons momentos que o nosso cinema proporcionou à população cassiense, em suas memoráveis matinês e duplas sessões noturnas.

de conformismo, como se o eleitor se
mostrasse satisfeito com o candidato
que vencesse as eleições, enquanto o

Votos válidos
Atualmente, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições
vale o princípio da maioria absoluta
de votos válidos, que são os dados a
candidatos ou legendas. Votos em
branco ou nulos são desconsiderados
e acabam sendo um direito de livre
manifestação de descontentamento
do eleitor, que não interfere no pleito eleitoral. Por isso, mesmo quando
mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição.
Fonte: Agência Brasil

