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Aparecido provoca disputa 
BELO HORIZONTE — O governador do 

Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, 
garante que a visita é puramente religiosa, mas 
os políticos de Conceição do Mato Dentro, a 170 
km da capital mineira, já vivem uma grande 
disputa em torno da chegada do presidente José 
Sarney à cidade, na próxima quarta-feira, a fim 
de participar das comemorações do bicentenário 
do jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. 

A divisão política em Conceição do Mato 
Dentro é maior entre os pemedebistas, que não 
seguiram uma mesma tendência na última cam
panha governamental. Aparecido, o anfitrião da 
visita do presidente, levou seu grupo, por exem
plo, para o lado da candidatura dissidente do 
senador Itamar Franco. Terra de Aparecido, o 
anfitrião de Sarney daqui a três dias, a cidade é 
um repositório de história. Nasceu, em 1702, 
com os bandeirantes. 

Embora o convite ao presidente tenha parti
do de José Aparecido, o governador Newton 
Cardoso vai cumprir suas funções protocolares e 
estará presente na solenidade de Conceição do 
Mato Dentro, ao lado de Sarney. Newton Car
doso derrotou Aparecido dentro de sua própria 
cidade natal — um colégio eleitoral de 9 mil 911 
votos —, contando com o apoio do prefeito 
Sebastião Soares dos Santos, que é do PDS. 
Osmar Rajão, presidente do PMDB local, figura 
como o principal ponto de apoio do governador 
do distrito federal no município. 

Até o final da semana passada, Rajão, ex-
prefeito de Conceição de Mato Dentro, não 
escondia sua frustração por não ter recebido o 
convite para participar das solenidades, que 
incluem um almoço mineiro para 60 pessoas no 
convento dos franciscanos, no Santuário do 
Bom Jesus de Matozinhos. 

— Mas ao aeroporto eu vou, para cumpri
mentar o presidente — garantiu Osmar Rajão, 
que em fevereiro de 1962 hospedou em sua casa, 
na rua Raul Soares (onde mora até hoje), o 
então deputado udenista José Sarney, que foi 
levado à cidade por José Aparecido e participou 
da inauguração da agência dos Correios, apro
veitando os três dias de descanso que teve para 
passeios a cavalo. 

P r o g r a m a — Em Belo Horizonte, ofi
cialmente, coube ao Governo de Minas distri
buir o programa do dia e credenciar jornalistas 
para a cobertura da visita. Sarney deixa Brasília 
às 8h, em companhia de sua mulher, Dona 
Marly, e de sua mãe, Dona Kiola. Na comitiva, 
estão incluídos os ministros do Gabinete Militar, 

Arquivo — 8/12/87 

Aparecido capitaliza visita 
i 

Rubem Bayma Denys; do Gabinete Civil, Ro
naldo Costa Couto; das Minas e Energia, Aure-
liano Chaves; dos Transportes, José Reinaldo 
Tavares; da Indústria e do Comércio, José Hugo 
Castelo Branco; da Cultura, Celso Furtado; e do 
Planejamento, Anibal Teixeira. 

Eles chegarão a Conceição do Mato Dentro, 
na Serra do Espinhaço, em helicópteros, seguin
do do aeroporto para a inauguração da Casa do 
Romeiro e do marco comemorativo do bicente
nário do jubileu do Bom Jesus — projetado por 
Oscar Niemeyer. Depois de uma missa solene, 
que será celebrada pelo Arcebispo de João 
Pessoa, Dom José Maria Pires, o Dom Pele, 
também conceicionense, a comitiva almoçará 
com os capuchinhos. Sarney inaugurará também 
uma exposição de artesanato da cidade e retof-
nará a Belo Horizonte às 14h45min. 

A devoção ao Bom Jesus do Matozinhos 
vem desde a época da colonização da região de 
Conceição do Mato Dentro. O primeiro templo 
do Bom Jesus na cidade foi construído em 1760, 
e em 1787 a festa do jubileu foi instituída 
oficialmente pelo Papa Pio VI. O atual santuário 
do Bom Jesus do Matozinhos, onde o presidente 
assistirá à missa, foi construído em 1939 e será 
agora elevado a basílica, por decisão do Papa 
João Paulo II. 


