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Há duas ramificações importantes na 

imprensa: A primeira, informativo/ noticio-

so, que apenas narra o acontecimento: a 

segunda, científico/investigativo, que estu-

da, analisa os fatos e suas consequências. 

Isto é o que temos feito nesses mais de 45 

anos de Sinônimo de Boa Comunicação. Por 

isto, razão de nossa credibilidade.
-------------------------------------------------
Por exemplo: Se o Secretário de Educação 

elaborou o Calendário escolar, qual as 

consequências? Certamente haverá menos 

desgaste dos professores, pais e alunos; não 

precisará de aulas aos sábados.
-------------------------------------------------
Segunda-feira (07/01), como membro da 

Irmandade, participei da Assembleia de 

eleição do Conselho de Administração do 

Hospital do Câncer. Thiago Miranda de 

Oliveira foi reconduzido a Presidente, com 

mais dezessete companheiros de Diretoria.
-------------------------------------------------
Lembrando também, que marcamos 

presenças na Sessão Especial de Posse da 

Mesa Diretora, biênio 2019/2020, da Câma-

ra Municipal de patrocínio, o que ficou 

registrado numa foto com o presidente 

Florisvaldo, amigo Valtinho do Jandaia.

O que tocou a sensibilidade deste 

Diretor do JP foi o convite para os cumpri-

mentos cordiais e uma foto com ilustre 

prefeito Deiró Moreira Marra, numa 

demonstração de respeito e amizade. Não é 

pra  mim gabar. Não!
-------------------------------------------------
Outro  grande  empresário, que compare-

ceu para renovar assinaturas JP, que reside 

em Belo Horizonte, é o senhor Dimas José da 

Silva, proprietário da Patroauto. Agradece-

mos. São assinantes/leitores desde a Funda-

ção deste semanário.
-------------------------------------------------

Nesta quarta-feira (09/01), foi a vez da 

solenidade de Posse da Diretoria Gestão 

2019/2020, do Catiguá Tênis Clube, cujo 

convite e acolhida agradeço. Fernando José 

da Silva, mais onze integrantes. Votos de 

sucesso.

FINAL DE COLUNA: A dupla de canto-
res, Talles e Larissa compareceu e bri-
lhou no programa Aparecida Sertaneja, 
da TV Aparecida, que foi ao ar nesta ter-
ça-feira (08/01), comandado pela apre-
sentadora, Mariângela Zan, ainda ao la-
do das Galvâns. Larissa que é filha do 
casal amigo, Humberto Correia/ Célia, 
não só cantou bem como estava bem 
vestida, com um vestido escuro/ saia 
justa. Haja coração, heim Humberto! 
Quem estava lá, bem na frente, o paizão do Talles, Saulo Caldeira. Ufa! XXX Bom. Por 
hoje é só. Feliz fim de semana a todos. Thiau!!

ANIVERSARIANTES
13/01 – Jovem, Éric Pinheiro Alves; Sra. 

Marlene Patrícia, esposa do advogado, 
Luciano Reis Guimarães;

14/01 – Empresário/ Prefeito Deiró 
Moreira Marra; Sr. Amir Eustáquio Carneiro; 
Leisiane, filha do casal, Marlene de Oliveira/ 
Gerson Ba�sta (transmar�ns);

15/01 – Sra. Jêda Borges, esposa do Sr. 
Adairto Peres; Sr. Ricardo Samuel;

16/01 – Sr. José Manoel de Souza (Casa 
da Menina); Sr. José Queiroz Magalhães 
(Juquinha); Sr. Bruno Ferreira Nunes; Sr. 
José Maria Magalhães (Lolô); Sra. Ká�a 
Regina, esposa do Sr. Márcio Nogueira;

17/01 – Sra. Narciza Marra Aquino; Sra. 
Eula Borges, esposa do Sr. Waldemar 
Barbosa de Oliveira (Divinópolis-MG);

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

Por falar em amigo, depois de um longo e tenebroso inverno compareceu aqui na Reda-

ção, acompanhado de sua filha, Maria Alice, o empresário/cafeicultor, Durleno Barbosa 

Resende, agora aposentado de gerência de Shopping, em Belo Horizonte. Recepcionados 

pelo Diretor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADALTO & ADRIANO
em nova formação

Para dar sequência na carreira pro-
metida e de muitos sonhos, o cantor 
Adalto anunciou a nova formação da 
Dupla Adalto e Adriano. E Adalto tem ao 
seu lado o cantor Ronny Faustino, que 
em conversas resolvemos unirmos as 
forças e tempos de lutas. “Estamos feli-
zes e muito otimistas com essa nova 
etapa em nossa caminhada”, e assim, 
com esta fusão, daremos continuidade 
à marca ADALTO & ADRIANO, que 
continuaremos levando, com muito or-
gulho, o nome de nossa querida Patrocí-
nio em inúmeras regiões por onde 
passarem.  

A dupla gravou 05 faixas musicais re-
centemente, as quais, já estão em divul-
gação veiculando em todos os meios de 

comunicação e alguns Videoclipes se-
rão trabalhados a serem disponibiliza-
das em todas as redes sociais.

Cantora patrocinense Paloma Roccha participa
de seletiva de famoso Reality Show Musical

Z/E/N
A cantora patrocinense, Paloma 

Roccha, está entre os participantes 
da seletiva de um famoso reality show 
musical que acontece no dia 7 de fe-
vereiro, informou o Patrocínio On 
Line.

Paloma começou a carreira musi-
cal aos 13 anos de idade com a influ-
ência do seu pai, Lucimar, o também 
multitalentoso Grilo.

Mesmo jovem, Paloma Roccha já 
é 'veterana' na noite patrocinense, se 
apresentando com sucesso em fes-
tas, eventos e nas tradicionais seres-
tas do Catiguá.

Nas bênção final da Santa Missa de Envio para a Jornada Mundial da Juventude, 
Padre Artur chamou e deu bênção ao jovem fiel, Jonata Ulisses que é repórter 
fotográfico do Patrocínio Online e irá para JMJ - Jornada Mundial da Juventude no 
Panamá, que acontece de 22 a 27 com a presença do Papa Francisco.
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