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Av. Faria Pereira, 2225 - Centro - Patrocínio/MG
Tenho uma turma de companheiros 

aniversariantes deste 15 de fevereiro, 
que não me deixam envelhecer 
sozinho, os quais cumprimento: o 
Marinho Teixeira, a Dona Maria das 
Dores, o Elson Fábio, o Coronel 
Bueno (Salvador) e o mais jovem, 
Diogo Resende Cunha. E este modes-
to colunista, conhecido “Decano”.

------------------------------------------------
Nesta quinta-feira (14/2) houve a 

posse Solene da Diretoria da 65ª Subse-
ção da OAB, no Salão do Tribunal do Júri 
do Fórum de Patrocínio. Na pessoa do 
Presidente, Dr. Danilo Pereira, agradeço 
pelo convite e cumprimento os demais 
componentes da Gestão 2019/2021, 
com votos de sucesso.

------------------------------------------------
Ainda há muita gente, e até Reparti-

ções Públicas, que desconhecem o 
Estatuto do Idoso, principalmente no 
que se refere à PRIORIDADE. Não 
distribuem Senha e estão naquela 
de... O Próximo. Coisa feia, horrorosa!

------------------------------------------------
Na Agência Central dos Correios, 

estão na frente a uns tantos quilômetros: 

Fornece senha Prioridade das Priorida-
des para os maiores de 80 anos – Lei nº 
13.466. Res. Michel Temer.

------------------------------------------------
Os mais esclarecidos sabem que 

“Não fosse o Senador Paim, o Deputa-
do Silas Brasileiro e o jornalista 
Joaquim Correia, talvez não existiria 
vigente o Estatuto do Idoso” do qual 
sou beneficiado e muitos e muitos 
velhinhos e respectivas famílias.

------------------------------------------------
Não o conhecia pessoalmente, mas é 

um colega jornalista que se foi, Ricardo 
Boechat, um profissional batalhador e 
considerado entre os colegas. Uma 
lacuna.

------------------------------------------------
Registro, com pesar, o falecimento 

do Sr. Manoel Germano, com 74 anos, 
conhecido (Manoel da Patrola). 
Confrade Vicentino – Presidente da 
Conferência Nossa Senhora do 
Patrocínio; Ministro que sempre fazia 
a coleta nas Missas da Igreja Matriz. 
Sepultado nesta quinta-feira (14/2) 
após Missa de Corpo presente. 
Funerária Frederico Ozanam.

Reflexão:
O mal não é obra de Deus, mas fruto da escolha humana.

“O que sai do homem isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano 

que saem as más intenções: moralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições 

desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 

Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem”.

Evangelho (Marcos 7, 20-23).

O Dom da Vida,
Dom de Deus

Sabe lá o que é acordar na manhã 
deste 15 de fevereiro de 2019 e constatar 
que são 83 anos, que dá uma soma de 
30.435 dias de vida?!

Dá até para assustar e se alegrar ao 
mesmo tempo, pois são muitas fases 
que podem ser analisadas criteriosa-
mente: Poderá ser um livro? Um filme? 
Uma novela – drama e/ou comédia?

Fase de criança – de zero a 07 anos – 
meninice; de 08 aos 14; curso primário; 
dos 15 aos 21; ginasial, período estu-
dantil e experiência do Tiro de Guerra.

Em seguida, o período bancário com 
22 anos de trabalho puxado e de expe-
riência comercial, juntamente de mu-
dança de solteiro para casado, de pai de 

família – responsabilidade absoluta! 
Mudança de bancário/ contabilista para 
o jornalismo.

- Meninice – adolescência – juventu-
de – adulto – velhice – que mais?

Se fosse para pormenorizar item por 
item, seria muito esforço, horas e horas 
de raciocínio!

Não é fácil a luta pela sobrevivência, 
num mundo tão diversificado e tão con-
corrido; tempo de saúde; tempo de 
doença, de influências. Acima de tudo 
está a fé e a proteção Divina, seguidas 
da colaboração da família e das pessoas 
amigas.

Ser versátil não é fácil, mas também 
não é impossível. Haja disposição!

Joaquim Correia

- Planeta Sonho – Bom de ouvir -

Programa dominical, das 20 às 24 horas, pela 
Módulo FM, com músicas variadas dos mais diversos 
gêneros musicais.

Cantor Zé Ramalho com Leid Carvalho

A partir de agora, quem estará respondendo pelo 

setor de marketing da Expocaccer – Cooperativa dos 

Cafeicultores do Cerrado é o professor Luiz Orione, 

formado em publicidade e propaganda pela Uniube, 

professor de marketing no Unicerp, professor de 

filosofia e marido da jornalista Sônia Lopes Fernan-

des. Desejamos sucesso na nova responsabilidade 

que visa valorizar e agregar diferenciais à Marca 

Expocaccer. Estaremos sempre à disposição.

Assim escreveu Frei Ederson:" 
Homenagem mais do que justa! 
Lucinho é um orgulho para Patrocínio. 
Homem simples, de gestos cheios de 
cortesia, alma pura, sorriso de criança. 
Sua prontidão em servir e fazer o bem 
são invejáveis. Sua discrição, fala de 
um coração que aprendeu a respeitar 
e amar todas as pessoas, independen-
te de sua condição social, raça, credo. 
Diante dele, cada um é único e por isso 
mesmo, merecedor de todo respeito e 
benevolência. Seu olhar parece pene-
trar a intimidade de seu interlocutor, 
sem jamais, vasculhar sua sagrada 
intimidade. Seus passos ligeiros, 
dizem de sua pressa em fazer o bem. 
Não há tempo a perder! Sempre 
coloquial, tudo nos leva a crer que 
aprecia estar com as pessoas. Nele 
encontramos a figura bíblica do Bom 
Samaritano, que se apressa em 
acolher, cuidar e devolver a vida, então 
ferida no caminho. Sua prontidão 
humilde, nos remete a cena do lava 

p é s .  L u -
c i n h o ,  a -
p r e n d e u 
bem, com o 
Mestre Je-
sus, a ser 
um lavador 
de pés. Na-
d a ,  n e l e , 
cheira hipo-
crisia, baju-
lação,  ou 
aproveita-
dor. Tudo nele, nos diz de simplicida-
de, humildade, doçura. Lucinho ou 
"primo" como nos tratamos, é uma 
figura humana rara. Ele, parece ser 
daqueles que foram predestinados, a 
serem uma centelha do divino. Toma-
ra, Deus, que uma fagulha de sua 
bondade, queime o coração de cada 
formando, que o escolheu como 
homenageado. Assim, teremos a feliz 
sorte de ter em nosso meio, outros 
Lucinhos e Lucinhas!"

Ana Luíza Caixeta Silva, filha do casal, Sueli Apareci-

da S, Caixeta/ Luiz Carlos Caixeta, colou grau em Enge-

nharia Civil, na Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro - Uberaba-MG.

Hoje, Baile de Gaba - (16/2) no Palácio de Cristal da 

Casa do Folclore.

Parabéns aos pais em especial à formanda. 

Votos de Sucesso!

Apresentado na Voz 
sua de Leide Carvalho, a 
nossa amiga Leidmar, que 
se tornou a senhora 
Manoel Guedes, gente da 
melhor qualidade.

Pra quem gosta de boa 
música, como eu, nada 
melhor do que deixar os 
noticiários repetitivos de 
tragédias para se deliciar 
com um vasto repertório 
de finíssima qualidade e 
de  bom gos to .  No ta 
máxima!

Saudações,
Joaquim Correia
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