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Ano Novo, vida nova. Iniciamos esta 

Coluna agradecendo a Deus um ano que nos 

concedeu. Ano é apenas calendário, virada 

de páginas de folhinha. O que conta somos 

nós, filhos de Deus e seus humanos.
--------------------------------------------------
Quanto ao prefeito Deiró, cumpre-nos 

agradecê-lo pelo esforço e boa vontade 

empreendidos nesse meado de Gestão, pelo 

que tentou e pelo que conseguiu, juntamen-

te com toda equipe de Administração e 

trabalho.
--------------------------------------------------
Na Câmara Municipal de Patrocínio, 

queremos acreditar no sucesso do Presiden-

te Valtinho, na vice-Raquel, e no 1° Secretá-

rio Alaercio, no segundo Rogério e no 

tesoureiro Zé Roberto- Salitre- Oxalá meu 

Deus, como dizia o ex-prefeito Júlio Elias.
--------------------------------------------------
Confiantes na ação do Presidente da 

Coopa, Fausto Amaral Fonseca e um voto de 

confiança ao novo presidente do Sindicato 

Rural, Marconi Malagoli.
--------------------------------------------------
Parabéns ao Sub-Secretário, Major 

Nestor, pelo êxito que está conseguindo na 

Disciplina do Trânsito em nossas ruas, 

principalmente na faixa pedestre. E que 

venha logo o Estacionamento Rotativo.
--------------------------------------------------
Pronto Socorro é questão de honra, de 

glória ou, nem pensar, de fracasso.
--------------------------------------------------
No domingo, 30/12/2018, mais uma vez 

estivemos em Uberlândia. E mais uma vez 

tivemos que parar na estrada, por causa de 

acidente de dois caminhões que trafegavam 

dia de domingo, juntamente com veículos 

de passeios. Enquanto não duplicar a BR 

365, é isso que temos que assistir e tolerar. 

Ainda bem que esta bandeira agora é da 

Greyce Elias e respectivos deputados 

recém-eleitos. E nossa também. SOS- BR 

FINAL DE COLUNA: As boas notícias deveriam correr velozes. Entretanto são as más 
notícias que costumam se espalhar mais rapidamente e sufocar as boas: Nós nos 
detemos nos casos de violência visíveis nas ruas de nossas cidades e no campo, mas 
deixamos de atender para a que ocorre no interior das famílias, contra as mulheres, os 
idosos e as crianças. Procuremos construir a Paz em nossos lares, e a violência diminui-
rá nas ruas. Somos chamados a construir pontes em vez de levantar muralhas. (Pe. Nilo 
Luza-SSP) .  Em O Domingo. XXX Bom; Feliz Ano Novo! Thiau!

ANIVERSARIANTES
01/01- Sr. José Natal dos Anjos; Sr. Luiz 

Fernando Marques; Sr. José Wagner Teixei-
ra; Sr. Valdir Silva Junior;

02/01- Odontológo, Eduardo Machado 
Arantes; Vânia Maria Guarda Marques

03/01- Sr. Matheus Borges Alves; Sr. 
Nadim Barrijo; Sra. Amanda Cardoso; 
garoto, Gregório, filho do casal, Yara/Ronal-
do Elias, dr;

04/01- Advogada, Ana Maria Costa Cam-
pos; Sr. Saul Ba�sta da Silva;

05/01- Sr. Amir Botelho (Bar d Rodoviá-
ria); Advogado: Fernando Ramos Bernar-
des; Sra. Maria Joaquina Ferreira; Sra. Neu-
za Maria dos Reis; Advogado , Lupércio Reis 
de Almeida;

06/01- Sra. Geanny Porto, esposa do Sr. 
Fernando Gonçalves dos Reis;

08/01- Sr. Eduardo Moreira da Cunha; 
Maria Eugênia, filha do casal, Cássia/Eugê-
nio Queiroz Nunes;

09/01- Sr. Fausto Silva Queiroz; Sra. Ma-
ria Isabel Crispim Fekete;

10-01- Sr. Josias Afonso da Silva; Odontó-
logo, Renato Oliveira e Silva;

11/01- Sr. Ermevino Medeiros. Dr. Helio 
Bastos; Sr. José Elói dos Santos Neto;

12/01-Sr. José Baltazar dos Reis Dornelas 
(Zalinho); Sra. Aparecida de Fá�ma, esposa 
do Sr. José Manoel de Souza; garoto, Joa-
quim Malagoli Machado; filho do casal, Fer-
nanda Oliveira Malagoli/Alan Guimarães 
Machado;

Parabéns a todos os aniversariantes 
deste período.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Começamos o ano de 2019 apostando nos-

sas cartas nas pessoas do Presidente Bolsona-

ro, no Governador Zema, de Minas Gerais e na 

nossa Deputada Federal Greyce Elias. Quem 

sabe, na efetivação do suplente, Gustavo?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O funcionário público municipal Niklei João Figueiredo e o filho Mateus de Souza 

Figueiredo estiveram  entre  milhares  de pessoas na Esplanada dos Ministérios  

onde foram prestigiar e acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Como todo 

brasileiro, espera uma nova éra para os Brasileiros.

É com pesar que registramos o 

falecimento (22/12) do companheiro 

Antônio de Oliveira Campos (Sô 

Antônio da gráfica). Boa pessoa e 

profissional que tem suporte mecânico 

na gráfica JP. Chegou a Patrocínio 

como profissional linotipista, (gráfica 

Real, Tribuna do Flávio de Almeida) e 

nos dias atuais estava aposentado e 

produzia artes gráficas. Fica aqui 

nossos sentimentos aos familiares e 

amigos.

Recebemos o comunicado 

da Poliana Dias que respondia 

pelo setor de comunicação da 

Expocaccer. Ela informou que 

continuará trabalhando no ramo 

da comunicação, mas em um 

novo projeto.  Nós do JP, somos 

gratos  pelos  quase 14 anos de 

relacionamento, elo entre a coo-

perativa e imprensa. E recomen-

damos seu profissionalismo, e 

agradecemos pela atenção a 

nós dispensados. E desejamos 

sucesso, pois capacidade tem.

É sempre uma honra registrarmos fatos memoráveis como este, 50 anos de 

união e desta feita é do casal Gentil Pereira de Oliveira e Sonia Couto Gonçalves 

de Oliveira, quando em 21/12/68 resolveram formar uma família que  resultou  nos 

frutos: filhos Claudia Couto Gonçalves de Oliveira, Cláudio Couto Gonçalves de 

Oliveira, Glaucia Couto Gonçalves de Oliveira e Ana Cristina Couto Gonçalves de 

Oliveira e estes vêm dando sequencia à família. Desejamos a todos da Familia 

felicidades.

50 anos de casados


