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OSCAR QUIROGA

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Coloque toda a sua força de vontade em
ação para solucionar quanto detalhe for
surgindo ao longo do caminho, não se
detendo em momento algum para se
queixar pelas complicações que as
pessoas agregarem ao processo.

TOURO (21/4 a 20/5)
Você não precisa testar o alcance e a força de
seus desejos, é só observar o histórico e
perceber que, se você deseja, isso se
transforma numa resolução que com o
conhecimento e uso de armas pertinentes
acaba em conquista.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Há tensões que são legítimas e que precisam
ser sustentadas entre pessoas que pensam
diferente, mesmo que elas convivam todos
os dias. Cuide apenas para que essa tensão
legítima não se transforme em algo absurdo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Cuide para que suas reações sejam
proporcionais aos fatos, pois este é um
momento em que as emoções se tornam
mais intensas e elas são lentes que
aumentam o tamanho dos acontecimentos.
Por isso, cabeça no devido lugar.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Os recursos precisam ser postos em
movimento, porque a dinâmica é saudável
para a economia do mundo. Porém, isso não
significa que você tenha licença para gastar
indiscriminadamente em coisas sem
verdadeiro valor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Procure se dedicar com mais afinco às suas
tarefas e se esforçar para dar conta de tudo
que acontecer. Considere que, nas próximas
semanas, você terá mais energia disponível e
que, quando não usada, vira irritação.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Guarde suas armas, este não é um momento
propício para você se expor demais, porém
para arquitetar alianças por trás dos
bastidores e influenciar indiretamente os
acontecimentos. Fortaleça sua
posição com discrição.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Às vezes é preciso dar uma chacoalhada nas
pessoas para se lembrarem da verdadeira
razão de se reunirem e, assim, voltam a
cooperar entre si. Naturalmente, as pessoas
são mais egoístas do que altruístas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Ainda que as atitudes que você tomar
sejam desengonçadas, mesmo assim
isso será preferível a ficar sem fazer
nada. Os resultados são incertos,
mas uma coisa é certa: o dinamismo é
melhor do que a estagnação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
É impossível fazer com que alguém
mude seu ponto de vista se essa pessoa
não estiver aberta e receptiva nesse
sentido. Discutir com alguém de mente
fechada e convencida de suas razões
seria contraproducente.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Riscos maiores podem ser assumidos agora,
pois o panorama é incerto e você precisará
fazer apostas, mesmo não tendo clareza nem
segurança a respeito dos resultados. Reforce
sua vontade de progredir, isso sim.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Há discussões que precisam ocorrer, mas
sempre tendo em vista maior esclarecimento
e em nome de aparar arestas para que
os principais relacionamentos continuem
sendo equilibrados e as pessoas atuem
em reciprocidade.
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Para jogar basta completar cada
linha, coluna e quadrado 3 x 3 com
números de 1 a 9. Não há nenhum
tipo de matemática envolvida.

SOLUÇÃO ANTERIOR

CRUZADAS

QUADRINHOS

SUDOKU

HORÓSCOPO

Hoje tem solenidade mati-
nal no Convento de Macaúbas,
com a presença do arcebispo
dom Walmor de Oliveira, que
abençoa o lançamento da
campanha Abrace Macaúbas.
O encontro faz parte de uma
grande campanha que busca
sensibilizar a população para
arrecadar fundos para a res-
tauração do prédio do primei-
ro mosteiro educativo minei-
ro, que está completando 300
anos. E que é prato especial
dos cupins que não perdem
tempo – vão da estrutura às
belas imagens barrocas que
ainda restam no local.

Tenho um apego antigo
com Macaúbas, que contou
com a dedicação de meu pai,
que foi médico das freiras en-
quanto viveu. Ia para lá no
lombo de cavalo e muitas e
muitas vezes acompanhado
por minha mãe, que adorava
percorrer os cômodos do pré-
dio e admirar as imagens que

existiam em praticamente
todo o convento. Voltei anos
atrás, nos tempos em que a
irmã Maria da Glória recebia
uns e outros em sua cama e
dava uma bênção que curou
muitos doentes.

Há uns dois anos voltei de
novo a fazer uma longa visita
ao mosteiro em todas as de-
pendências, acompanhada
por Angela Gutierrez, convo-
cada pela madre Maria Imacu-
lada de Jesus Hóstia para dar
ideia para a criação de um mu-
seu que elas pretendem criar
no local. As 14 monjas da Or-
dem da Imaculada Conceição
que guardam clausura vivem
do pouco trabalho que conse-
guem (fazem bainhas e cro-
chês incríveis), do vinho de ro-
sas que produzem, da horta e
jardim que cultivam e da gra-
ça de Deus. Criado no século
18, o recolhimento dividiu es-
paço com as atividades do Co-
légio Macaúbas, destinado a

meninas e onde ficaram estu-
dando as filhas de Chica da Sil-
va. O convento é considerado
a única construção com carac-
terísticas conventuais do sé-
culo 18 em Minas, mas não
começou assim, uma vez que
a Coroa portuguesa não per-
mitia esse tipo de atividades
no estado, temendo o contra-
bando de ouro.

Seu tombamento começou
a ser processado em 1949, por
meio de um ofício de meu
grande amigo Sylvio de Vas-
concellos, que era chefe do
Dphan, destinado a Rodrigo
Mello Franco de Andrade, que
era o chefe-geral da entidade.
Curiosamente, dom Antônio
dos Santos Cabral, que era ar-
cebispo na época, recusou-se a
assinar a papelada de tomba-
mento do mosteiro. O que
foi feito anos depois por
dom João de Rezende Costa.
A capela do mosteiro é dedi-
cada a Nossa Senhora da

Abrace Macaúbas
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Conceição e tem espaço reser-
vado para a clausura das
monjas, que participam das
solenidades sem ser vistas.

Tem ricos retábulos, provi-
dos por Manuel Antônio Aze-
vedo Peixoto, em 1767. No in-
terior do prédio, que não po-
de ser percorrido por ser clau-
sura papal, ainda são conser-
vados o claustro, o capítulo
conventual (para assembleias
e decisões da comunidade re-
ligiosa), a sala De Profundis,
para oração do salmo 130, to-
das na maior simplicidade,
dentro da inspiração francis-
cana. A sala que mais admiro
é uma retangular que tem
quatro oratórios, um em cada
canto, ainda mantendo as
imagens originais.

Madre Maria Imaculada de Jesus Hóstia e irmã Maria de
São Miguel mostram os estragos que os cupins estão fazendo

no piso e em outras estruturas do convento (detalhe)
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