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Mês de outubro chegou e com mui-
ta movimentação: 26º Seminário do 
Café; Lançamento da Revista – Guia 
de Negócios com 52 páginas de anún-
cios dos parceiros; Cerimônia de en-
trega dos 80 tênis para os meninos do 
LAR, na data dos 49 anos e, amanhã 07 
de outubro, Eleições – oportunidade 
de cumprirmos nosso Dever Cívico.

----------------------------------------------
A Revista Guia de Negócios – 26º Se-

minário do Café do Cerrado foi editada 
pelo jornalista, Alex Guimarães – Folha 
de Patrocínio – Informação & Entreteni-
mento – inclusive anunciando o Baile do 
Nêgo Véio (Alexandre Pires) no próximo 
dia 11 de outubro.

Na data de hoje, cinco de outubro, 
mandamos abraços de parabéns lá para 
Anápolis de Goiás, ao aniversariante Tar-
cizo Machado, nas pessoas dos irmãos, 
cunhada, um tanto de sobrinhos e da tur-
ma dos ex-colegas de Tiro de Guerra. Lá 
é o doutor Tarcizo, aqui é o Pimenta. Feli-
cidades!

----------------------------------------------
Convite da Câmara de Vereadores 

(14) para a Sessão Solene de Outorga 
do Mérito Empresarial – 2018, a ser 
realizado no próximo dia 18 – quinta-
feira. Homenageamos a todos, nas 
pessoas dos conhecidos amigos: Ar-
lindo (Topa-Tudo); João Borges (Gru-
po Farmácia Nacional) – Marilene Cu-
nha (Stock Modas) e Lucas Moreira da 
Costa (Casa de Carne 2 Irmãos).

FINAL DE COLUNA: Particularida-

de: Lá no Seminário do Café, meu 

filho Alex e eu ficamos impressiona-

dos e entusiasmados com a quanti-

dade de veículos com placas de 

tantas e variadas cidades. Sinal de 

que estavam sendo realizados 

grandes negócios como moeda de 

café: troca de veículos, de máquinas 

agrícolas e até de apartamentos. 

Faltou, talvez, para nós visitantes, 

uma oferta de uma lembrancinha das 

empresas de grande potencial. XXX 

Bom. Por hoje, é só. Feliz fim de 

semana a todos. Thiau!

ANIVERSARIANTES
06/10 – Sra. Vânia Santos, esposa do 

Sr. Adilson Nunes (Eletrônica); Mariana, 
filha do casal, Maria de Lourdes/Carlos 
Henrique Mundim (Caldas Novas);

07/10 – Sr. Mauro Lúcio Lemos; 
Profa. Terezinha de Oliveira;

08/10 – Dr. Paulo Pereira; Sr. Antonio 
José Marra; Bruno, filho do casal, Clêu-
dia/Dr. Paulo Bernardes; Isabela, da 
Academia Bela Forma;

09/10 – Médico, Marco Antonio Cas-
tro Alves; Advogado, Antonio Guedes 
de Oliveira; Sra. Dirce Nunes de Oliveira 
Assis; Sra. Luzia Pereira de Souza; Ana 

Luiza de Oliveira, filha do casal, Cida/ 
Dr. Paulo Roberto;

10/10 – Sr. Manoel Guedes (Módulo 
FM); Arilda Cristina, Tabeliã do Cartório 
de Registros de Protestos; Sra. Maria 
Lacerda (Dona Lia, irmã do Delei);

11/10 – Sra. Ivanilde de Fátima, espo-
sa do Sr. Paulo Faria;

12/10 – Sr. Pedro Augusto Cunha 
Campos; Sr. Otaniel Ferreira da Silva; 
Sra. Francisca Carneiro Santos (Chiqui-
ta do INSS); Sra. Inah Vanessa; Dia da 
Padroeira do Brasil;

Nesta foto, mos-

trando três persona-

gens representando 

os tantos doadores 

dos tênis, por ocasi-

ão da entrega: Joa-

quim Correia ladea-

do pelos amigos ve-

readores: Panxita e 

Valtinho, num mo-

mento de muita ale-

gria e satisfação.

Quatro anos sem Edgard Rocha
Que faleceu aos 94 anos, na data de 

30 de setembro de 1914, deixando 
esposa, Maria da Conceição Rocha; os 
filhos: Edgard Filho, Maria Elizabeth, 
Maria Imaculada e Marisa; nora, netos, 
bisnetos, demais parentes e amigos.

Juiz de Direito e professor dos mais 
conceituados, grande líder religioso. 
Não foi o primeiro, mas dos mais apre-
ciados Colunistas deste Semanário.

Em poucas palavras. Em homena-
gem, sua primeira escrita, publicada 
26/01/1974:

Justiça
EDGARD ROCHA

Todos a querem e todos a pedem.

Pedir, todos a pedem, mesmo.

Querer, será que todos a querem 
mesmo?

A verdade é que toda gente põe
como um problema político, um proble-
ma de governo, e da realização da 
justiça. — Muito pouca gente se dá 
conta de que Governos, administrado-
res, juízes, polícia, todo esse complexo 
aparelhamento estatal, em qualquer 
regime político, NÃO CONSEGUE 
REALIZAR A JUSTIÇA.

Consegue, no máximo, reprimir u-
mas tantas injustiças e punir umas tan-

tas outras que 
c a i a m  n o 
âmbito das leis 
do Estado.

Encarcera-
do o assassi-
no, a injustiça 
do homicídio 
não fica supri-
mida. Paga a 
indenização le-
gal ao empre-
gado dispensado, não fica suprimida a 
in-justiça da dispensa. Pago o seguro à 
fa-mília do atropelado, não desaparece 
a injustiça da orfandade precoce. 
Absolvido o inocente, não desaparece 
a in-justiça da acusação falsa.

Se todos quiséssemos mesmo a jus-
tiça, nós a realizaríamos em nossas vi-
das. Teríamos preocupação maior com 
a justiça que devemos fazer que com a 
que devemos receber.

Quer queiram quer não queiram os 
governantes do mundo, haverá injusti-
ça enquanto houver um homem que 
guarde no coração sentimentos de de-
samor.

Por isto foram proclamados bem 
aventurados os justos, porque só eles 
lançam as sementes da justiça e da paz 
no meio dos homens.

Com satisfação, registramos a con-
cessão do Título de Cidadã Honorária à 
SRA. VALÉRIA CÂNDIDA LOPES 
RESENDE, funcionária exemplar da 
Câmara Municipal, carinhosamente  
denominada por nós de “Portuguesa, 
Gata Borralheira. Porém, com sua gen-
tileza, atenção e distinção que trata a  
todos. Por esses motivos faz jus a esse 
título, Patrocinense agora por lei e por 
reconhecimento.

Queremos aqui, também, reconhecer as inova-
ções promovidas pelo presidente da Acarpa que 
soube, com categoria, agregar atividades de vários 
segmentos, tendo a participação de segmentos: 
mulheres, produtores dos Conselhos comunitários, 
cursos Senar, Senai, Sebrae, novidades como a 
troca de  café por serviços e  produtos, 1º concurso 
de produtividade, restaurante panorâmico e tendo 
a participação efetiva de  representantes comercia-
is e  toda a cadeia produtiva do café, promovendo 
assim, e confirmando, que Patrocínio continua sen-
do a Capital do café e, diga de passagem, os me-
lhores do mundo. E pode nos mandar o chapéu de 
juta da Acarpa, aqui ainda não chegou.

O patrocinense Flavio Silva de 

Queiroz, residente no Rio de Janeiro, 

esteve no 26º seminário do café junta-

mente com sua equipe de barista ser-

vindo excelentes cafés e podemos sa-

borear o café dedo de moça, a paço-

quinha em taça e o tradicional e ex-

cepcional café do cerrado.

Na primeira competição de Patinação 
do Colégio ABC, que teve a participação 
de vários educandários, Mariana Malagoli 
e Malú ficaram em primeiro lugar na 
categoria dupla. Malú também foi premia-
da na categoria Grupo e Solo, resultado de 
muito esforço. A próxima competição 
promete!


