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Neste domingo, dia 14/10, às 12 
horas, Almoço Beneficente, iniciando 
a Festa em louvor a Santa Edulvigés e 
São Peregrino, lá no Bairro Cruzeiro 
da Serra. Apenas $10 reais.

---------------------------------------------
Outro encontro casual mas de muito 

significado para nós. Dr. Paulo Roberto 
de Oliveira (Pediatra) tomando Café da 
manhã na Padaria MAIS, preparando 
para enfrentar o Plantão-Médico. Aí foi 
aquele abraço fraternal. Ainda mandou 
abraços para todos de nossa família. Foi 
muito gratificante.

História: Há 10 anos, em 13 de 
outubro de 1978, deixava de vigorar 
entre nós o Ato Institucional número 5, 
editado dez anos antes, em dezembro 
de 1968. Entre os controles, a censura 
à imprensa e obras de arte, contrarian-
do a própria Constituição.

---------------------------------------------
Muito bem recebidos, Vanderlei e eu, 

na Casa Paroquial da Igreja Santa 
Terezinha pelo amigo, Padre Marcos. Ele 
se dispôs a celebrar Missa em ação de 
Graças, pelos 50 anos de casados de 
Darci Guimarães/ Joaquim Correia, que 
será dia 04/11, às 10 horas, na Igreja São 
Francisco, facultada a todos nossos 
amigos que quiserem comparecer e nos 
prestigiar. Só presenças!

FINAL DE COLUNA: Gente, gente... de arrepiar as 
atuais Reuniões da Câmara Municipal de Patrocínio – 
debates muito fortes, e agora, está parecendo o “Muro 
das Lamentações”. Dá a impressão que “todo mundo 
tem raiva de todo mundo”. De positivo mesmo, quase 
nada. XXX – Preceitua-se que “a Política é a Arte na 
busca do Bem Comum” e que Democracia não deve 
ser transformada em Anarquia. Incrível! Porque todos 
são cidadãos de bem. XXX Bom. Apenas ponto de 
vista. Feliz fim de semana a todos. Thiau.

ANIVERSARIANTES
13/10 – Odontólogo, Manoel Silva 

Nunes; Sr. Ildeu Pinheiro; Sr. Marcos 
Valério Jacinto; Sra. Tereza Carvalho 
Carneiro;

14/10 – Sr. Cláudio Alvarez Garcia;

15/10 – Dr. Gustavo Pinto (Geriatra); 
Vereador, Salitre; Contabilista, Geraldo 
Fernandes Moreira; Sr. Arinos Araújo 
(Casarão Hotel); Sra. Cleide Brito, 
esposa do dr. Ary Pena de Souza; Dia 
do Professor;

16/10 – Dr. José Humberto Santos;

17/10 – Sr. Fabiano Felipe Caldeira; 
Aurora Edwiges Borges;

18/10 – Psicóloga, Amanda de 
Souza; Sr. Nominato Ferreira; Sra. 
Maria Conceição Rocha; Dia do Médico 
– Patrono – São Lucas;

19/10 – Urologista, Lucas Neto 
Pereira; Cynthia, filha do casal, Zélia 
Pereira / José Nunes Caixeta (amigão).

Com muito prazer e alegria, que recebemos a visita, como amigos, do Presidente 
do CNC, Silas Brasileiro e do Secretário Municipal de Obras, Jorge Marra. O Jorge 
declarou que não conhecia nossas instalações e respectivo Parque Gráfico.

 Outro que deu o ar da graça foi o amigo/ 

advogado, Danilo Pereira e nos convidou 

para sua palestra – Café Empresarial, que 

será terça-feira, dia 16/10, de manhã nas 

ACIP/CDL. “Um Coffee Break para discutir a 

vida de nossas empresas”.

Alexandre Pires
- Talento – Música – Carisma –

Alexandre Pires, o nosso mineirinho, tem 

sido, ao longo de sua trajetória, um exemplo de 

simplicidade e profissionalismo, características 

que fizeram dele um dos mais queridos astros 

da Showbizz, sempre com seu carisma, 

versatilidade musical, qualidades que o 

colocaram no topo da galeria dos maiores 

artistas brasileiros. Em Patrocínio, sendo 

aplaudido. 

- Chico Lúcio – Jornalista – CULT-Revista.

- Comentando Só -
Joaquim Correia
No meu modesto modo de analisar, 

sinto-me que estas Eleições/2018, neste 
Primeiro Turno, nos deram uma grande 
lição, no sentido positivo e também 
negativo.

Positivamente, foram as mudanças 
generalizadas e conquista de novos 
postulantes. Também observamos que o 
povo está bem politizado, não sujeitando 
mais as imposições, o chamado voto de 
“cabrêsto” ou se iludindo com as pesqui-
sas enganosas, hoje o chamado voto 
consciente.

Negativo para nós aqui de Patrocínio 
foi ficarmos, mais uma vez, sem nosso 
representante no Legislativo Estadual, 
tudo por conta de um tal “mandonismo” e 
de uma “ingratidão”. Explico: - Se o atual 
ocupante do Executivo tivesse retribuído 
os votos que recebeu do seu vice, 
certamente daria para tê-la elegido. Uma 
grande virtude que o “Mestre” exigiu com 
veemência foi a gratidão, quando 
reclamou: “Não foram dez os curados? 
Onde estão os outros nove? Bom, ele 

sabe de todas as coisas! Até do mal que 
fizeram com nossa bela e sofrida cidade.

Ainda bem que, positivamente, foi 
eleita uma Deputada Federal. Na primei-
ra entrevista pelas ondas da Difusora, ela 
declarou que sua primeira Bandeira é a 
sonhada – duplicação – da BR-365, 
prova de que ela lê o Jornal de Patrocí-
nio, visto que esta é uma nossa antiga 
Bandeira.

Temos batido nesta tecla há muitos e 
muitos anos, assim como fizemos com a 
Rodovia Patrocínio/ Perdizes, até 
quando rejubilamos com o seu asfalta-
mento. Desde minha adolescência, que 
acompanho e observo os pleitos eleitora-
is e tenho concluído que: “Atitudes 
positivas é que edificam uma cidade e as 
negativas é que atrapalham, porque são 
praticadas com egoísmos, mandonis-
mos, e interesses próprios, em detrimen-
to da coletividade. Mas temos que nos 
lembrar de que – “O NÓS é mais produti-
vo do que o EU” – para quem sabe ler, um 
pingo é letra!...

Audiência Pública de Criação da Area de Proteção do Ribeirão Salitre
A Câmara Municipal de Patrocínio, convocou a audiência pública sobre “Criação 

da Área de Proteção Ambiental - APA da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Salitre”, que 
se realizará no dia 31 de outubro, às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de 
Patrocínio - Praça Olímpio Garcia Brandão, nº 1.488 - Bairro Constantino, 
Patrocínio - MG. 

I n f o r m a ç õ e s   n o  s i t e  d a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  P a t r o c í n i o 
(www.patrocinio.mg.leg.br)

Recebemos o convite de 
Lançamento do Memorial Jar-
dim dos Ipês (Cemitério), no 
dia 20/10, às 9h00, situado na 
Rodovia do Aeroporto. 

O contive menciona ser um 
empreendimento único, aco-
lhedor e sustentável com 85 mil 
m² que atenderá a cidade e re-
gião nos próximos anos. Do-
tado de arquitetura e paisagis-
mo que remete aos melhores 
sentimentos e lembranças.

Abro a coluna em homenagem a todas as crianças, em especial aos nossos 
oito netos. Também, aos 80 meninos do Lar da Criança (foto acima), com os 
quais convivi durante dois anos e dois meses e nos tornamos “amigos para 
sempre”.


