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 Todo brasileiro tem seus sonhos. Nem sempre os mesmos, mas 
com raríssimas exceções, esses sonhos passam por um país melhor e 
mais justo. E como é ano eleitoral, haverá promessas que renovarão essas 
esperanças de um futuro bem mais promissor.
 Políticos profissionais, que aparecem de quatro em quatro anos, 
virão em busca de seu voto. Estarão com a política do “toma lá, dá cá”. 
Dá uma migalha e fica com o resto do bolo. E mais uma vez, seremos enganados pelas falsas 
promessas e nos mostrarão um país que não existe, ou se existe, é apenas para aqueles que 
frequentam os palácios do governo.
 Transporte, saúde, educação, energia elétrica, lazer, segurança pública, alimentação, tudo 
está com seus preços muito mais elevados, ou piores, do que há quatro anos. O povo brasileiro 
fica na dúvida, pois como acreditar naqueles que dizem que avançamos e temos uma economia 
em pleno crescimento se a realidade em que vivemos não é essa?
 Assim, a expectativa de melhoria nunca se concretizará, porque os compromissos 
assumidos serão esquecidos e, como consequência, haverá sempre um objetivo mais importante 
e que nem sempre é o mais necessário. Voltaremos ao marco zero e teremos que sonhar por mais 
quatro anos e esperar que apareça algum salvador da pátria. Triste sina de um povo que não sabe 
votar.
 Por isso, estude a vida de seu candidato e analise seu passado. Coloque na balança os 
prós e os contras e não deixe que influenciem seu voto por “migalhas”, pois não podemos 
permitir que um bando de pessoas despreparadas e sem o verdadeiro compromisso, que é a 
melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros, assuma o nosso governo.

Uma ótima leitura e até a próxima.

Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago



Aniversariantes em Flash
Parabéns e felicidades a todos os que fizeram                                         

e que farão aniversário.  

Valéria Cristina                                
dia 08/04

Lucas Gonçalves 
dia 25/04

Lucimar                       
dia 10/04

Margarida Bárbara            
dia 31/03

Jade                                                 
dia 11/04                    

Davi e Fabinho                 
dia 10/04                                      

Taís                               
dia 06/04

José Cornélio          
dia 26/03

Ana Júlia                                   
dia 26/03

Ana Lívia                        
dia 27/04

Página 3

Fernanda Gonçalves                
dia 16/03                              

Nadir Francisca                              
dia 02/04

Tharley                                 
dia 12/04

Giovane                             
dia 02/03

Gildásio                   
dia 02/04

Magno ao lado 
do filho Patrick            

dia   11/04                 

Dirléia das Dores 
dia 27/03

José Eustáquio              
dia 08/04

Efigênia                
dia 05/04

Raquel Nogueira 
dia 09/04



 No último dia 29 de março, 
no Casarão da Piedade em Rio 
Espera, aconteceu o lançamento do 
Selo Personalizado dos Correios 
em comemoração aos cinco anos de 
publicação ininterrupta do Informativo 
“Rio Espera em Foco”.
 Na ocasião, estiveram presentes 
o vice-prefeito Márcio Miranda, a 
Presidente da Câmara Municipal ‘Tia 
Ana’, o Vereador ‘José Ramiro’, a Gerente 
Regional Leste de Minas Maria Cristina 
Moreira Vilete de Oliveira, a Gerente dos 
Correios de Rio Espera Nanci Hemani 
Gonçalves, a Jornalista Simone Santiago, 
o Coordenador de Vendas Reven 05 
Sebastião Graciano Silva Rosado, o diretor 
da Rádio Atual FM Dimas Lourenço 
Gonçalves, o Soldado da PM Cruz, o 
Diretor do Jornal o Circular José Eleotério 
(Juca), Secretário de Cultura Leonardo 
Miguel e a população em Geral.
 Depois de composta a mesa de 
autoridades e a execução do Hino Nacional 
Brasileiro, o cerimonialista Manoel Lopes 
destacou a importância do selo lançado 
pelos Correios e do Informativo para a 
cidade de Rio Espera: “O Informativo 
“Rio Espera em Foco”, foi criado pela 
Jornalista Simone Santiago em março de 
2009 com o intuito de levar informação 
aos rioesperenses presentes e também 
aos ausentes, que às vezes ficavam sem 
notícias de sua terra natal. Na cidade não 
havia nenhum veículo de comunicação 
e o ‘Rio Espera em Foco’ crescia a 
cada mês, onde os leitores esperavam 
ansiosos para ler os fatos do município. 
Ele retrata as notícias de Rio Espera em 
oito páginas, com 700 exemplares. É 
uma produção independente e conta com 
o apoio cultural para sua sobrevivência. 
Aos poucos, o veículo de comunicação 
cresceu e completando seus cinco anos 
de publicação ininterrupta, é um gigante, 
com a sua imparcialidade, com matérias 
objetivas e de grande importância para a 
população rioesperense”, ressaltou.
 O cerimonialista convidou para 
comandar a cerimônia de lançamento 
do selo a Gerente Regional Leste de 

Minas Maria Cristina. Para fazer a 
obliteração do selo foram convidados: 
o Vice- prefeito Márcio Miranda, 
a Gerente dos Correios de Rio 
Espera Nanci Hemani Gonçalves e a 
Jornalista Simone Santiago.
 O selo lançado na ocasião 
possui duas partes: a primeira parte é 
o selo de carta comercial de primeiro 
porte, que contém a imagem da 
bandeira do Estado de Minas Gerais 
e suas montanhas. A segunda parte 
contém a imagem da logomarca do 
Informativo “Rio Espera em Foco”, 
usada nas novas edições, onde retrata 
o foco nas notícias de Rio Espera.
 Logo após as obliterações, a 
Jornalista Simone Santiago agradeceu 
a todos pelo apoio ao Informativo e 
disse que foi um sonho que se tornou 
realidade: “Hoje, tenho a certeza de 
que com o trabalho, perseverança e 
capacidade qualquer sonho pode se 
tornar uma realidade, pois sonho é 
uma ideia que se segue com veemência 
e paixão. E o “Rio Espera em Foco” é 
o fruto dessa aspiração”, concluiu.
 O leitor senhor Mário Reis 
Carvalho, que reside em Conselheiro 
Lafaiete, também esteve na cerimônia 
de lançamento acompanhado de sua 
esposa Dona Mariazinha e, em poucas 
palavras e emocionado, parabenizou a 
Jornalista Simone pela idealização do 
Informativo: “Gostaria de parabenizar 
pela brilhante ideia de escrever esse 
veículo de comunicação que nos deixa 
tão informados, mesmo estando longe 
de Rio Espera. Parabéns pela coragem 
e pela persistência em desenvolver 
esse bonito e tão importante trabalho”, 
disse Senhor Mário.
 O Vice-prefeito Márcio e o 
procurador Municipal Manoel Lopes, 

também falaram da importância do 
veículo de comunicação para a cidade e 
desejaram vida longa ao Informativo.
 O rioesperense Luiz Policarpo 
Moreira, “Luiz Preto”, não esteve 
presente, mas felicitou o Informativo 
com uma ligação telefônica dizendo: 
“Embora tão longe, com as notícias 
publicadas, nossa terra natal parece 
mais perto do que nunca. Leio todos os 
meses essa fortuna que é o Informativo e 
parabenizo à Jornalista Simone Santiago 
pelos cinco anos de publicação”, 
ressaltou Luiz Preto.
 Logo depois da cerimônia  as 
pessoas presentes assinaram a ata de 
lançamento do selo e puderam saborear 
um delicioso lanche.

Autoridades e a população durante lançamento do selo

Jornalista Simone Santiago e a Gerente Regional 
Leste de Minas Maria Cristina durante obliteração

Vice-prefeito Márcio 
Miranda e Maria Cristina

Gerente dos Correios de 
Rio Espera Nanci Hermani 

e Maria Cristina

Presidente da 
Câmara Tia Ana 
e Maria Cristina 

durante obliteraçãoSenhor Mário Reis

Informativo Rio Espera em Foco comemora cinco anos de 
publicação com lançamento de selo personalizado dos Correios
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 No último dia 11 de 
abril, aconteceu em Rio Espera 
o “ABRIL POÉTICO”, realizado 
pelo Grupo LESMA (Liga 
Ecológica Santa Matilde) com 
o apoio da Prefeitura Municipal 
de Rio Espera e que tem a poesia 
como foco principal, além de 
diversas manifestações artísticas 
e culturais. 
 O projeto trouxe 
como tema este ano “Roteiro 
da Memória da morte de 
Aleijadinho”, prestando uma 
singela homenagem ao mestre 
do barroco mineiro. Neste ano, o 
evento que se encerra no dia 30 
de abril, conta com uma extensa 
e diversificada programação, 
incluindo recitais de poesia, 
lançamentos de livros, shows 
musicais, exposições, oficinas, 
teatro, palestras e cultura popular.
 A nossa cidade foi 
contemplada para receber 
esse grandioso evento que 
desenvolveu atividades nas 
Escolas Estaduais “Monsenhor 
Francisco” e “Major Miranda” 
e contou com a participação 
dos alunos das instituições, 
grupo Sonora Parceria de Santa 
Catarina, Grupo Lesma  e 
convidados.

 No Casarão da Piedade, 
aconteceu o lançamento 
do projeto de pesquisa da 
descendência de Joaquim Gomes 
e Isabel de Jesus, oriundos do 
município de Rio Espera. Foi 
aberta a exposição do artista 
plástico Wagner Braga, residente 
em Piranga. Houve cortejo 
poético partindo da Praça da 
Piedade até a Praça do Rosário, 
que contou com a participação 
da Guarda de Congado de Nossa 
Senhora do Rosário e Santa 
Efigênia do Distrito de Moreira 
e a Corporação Musical Santa 
Cecília de Rio Espera.
 De acordo com Osmir, 
um dos integrantes do grupo 
LESMA, o Abril Poético procura 
destacar a arte local em cada 
município: “O Abril Poético 
circula em várias cidades 
mineiras e através desse projeto 
dialogamos com várias artes e 
isso facilita o intercâmbio em 
cada cidade. Gostamos de nos 
apresentar e também assistir 
e entender as artes locais” 
ressaltou.
 O escritor Vagner, que 
também é integrante da LESMA, 
comentou: “ O trabalho da 

LESMA trabalha a poesia, os 
recitais, mas também é focado na 
literatura. Através do Abril Poético 
a literatura tem espaço e, assim, 
criamos novos leitores e pessoas 
que se interessam pela poesia”. 

 “Abril Poético” encanta Rio Espera 



ONDE ESTÁ SUA CARTEIRA DE TRABALHO?
Por Camilla Rodrigues Ferreira

De olho no Direito

 “A Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) 
é um documento obrigatório 
para todos empregados. Ela 
registra toda a atividade laboral 
do empregado, ou seja, é por 
meio das anotações contidas 
na CTPS, que o trabalhador 
formaliza  seus direitos 
trabalhistas adquiridos em 
função da efetiva prestação de 
serviço, como, por exemplo, o 
FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço), seguro-
desemprego (para o caso de 
dispensa sem justa causa), 
auxílio acidente, auxílio 
doença, licença maternidade, 
aposentadoria, entre outros.
 Para requerer a CTPS é 
simples, basta que o empregado 
se dirija à Secretaria do 
Trabalho e Emprego (SRTE) 
de sua localidade ou mediante 
convênio pelos órgãos federais, 
estaduais e municipais da 
administração direta ou 
indireta. Inexistindo convênio 
com os referidos órgãos poderá 
ser admitido convênio com 
os sindicatos para emissão 
da CTPS, sendo esta de 
caráter gratuito. É necessária 
a apresentação de documento 
oficial de identificação.  
Porém, na impossibilidade 
de apresentação do referido 
documento que o qualifique, 
o empregado pode fazer 
declarações verbais, que 
precisam ser confirmadas por 
duas testemunhas, as quais 

deverão assinar um termo 
lavrado na própria carteira.
 É direito do empregado 
ter sua atividade laboral 
registrada em sua CTPS, sendo 
assim, o trabalhador deve 
entregar sua Carteira Profissional  
ao empregador, contra recibo, 
incumbindo-lhe de realizar as 
anotações legalmente exigidas  
no prazo de 48 horas. Caso o 
empregado admitido não porte 
Carteira de Trabalho, por residir 
em  município que não fornece 
o documento, há uma tolerância 
de 30 dias para que o empregado 
compareça ao posto de emissão 
mais próximo, a contar da data 
de sua admissão.
 Neste caso, o 
empregador é obrigado a 
entregar ao empregado, no ato 
da contratação um documento 
em que estejam especificados a 
data de admissão, a natureza do 
trabalho, o salário e a forma de seu 
pagamento. Caso o empregado 
seja dispensado antes de obter 
a Carteira, o empregador deverá 
fornecer-lhe um atestado no qual 
conste o histórico da relação 
empregatícia.
 A CTPS regularmente 
emitida e anotada servirá de 
prova de identidade. Serve, 
ainda, como meio de prova 
nos casos de reclamações 
perante a Justiça do Trabalho, 
a Previdência Social e para 
cálculo da indenização por 
acidente de trabalho ou por 
moléstia profissional As 

anotações realizadas na 
Carteira Profissional, quando 
invocadas pelo empregado ou 
pelo empregador, presume-
se que correspondam a 
fatos verídicos. Porém, 
tal presunção pode ser 
desconstituída por prova em 
contrário, incumbindo a quem 
alega provar que as anotações 
não são verdadeiras. 
 Responderá por crime 
de falsidade ideológica quem 
fizer qualquer alteração da 
verdade relacionados com 
a emissão, substituição 
ou alteração de Carteira 
de Trabalho, tais atos são 
enquadráveis no artigo 299 do 
Código Penal, que tem como 
pena reclusão de um a cinco 
anos e multa, se o documento 
é público, e reclusão de um 
a três anos, e multa, se o 
documento é particular.
 A empresa que 
extraviar, inutilizar, retiver 
por mais de 48 horas para 
fazer as anotações  e que tiver 
sido intimada, não comparecer  
para anotar a CTPS de seu 
empregado, ficará sujeita à 
multa.
 Voltaire já dizia que 
o trabalho afasta de nós três 
grandes males: o tédio, o vício 
e a necessidade. O que faltou 
ao grande filósofo francês 
acrescentar é que a CTPS 
também afasta outros três 
grandes males: a fraude, a 
insegurança e a injustiça.”
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Apoio Cultural

Município de Rio 
Espera participa do 

Programa “Ver Minas”

 De 1º a 06 de abril, alguns 
munícipes de Rio Espera estiveram 
presentes na cidade de Carandaí 
onde foram comtemplados pelo 
Programa “Ver Minas”.
 Esse projeto de atendimento 
oftalmológico foi criado pela 
Secretaria Estadual de Saúde do 
Governo do Estado de Minas 
Gerais e oferece exames, consultas 
e cirurgias oftalmológicas para 
a população acima de cinquenta 
anos de idade. 
 De acordo com a Secretária 
de Saúde de Rio Espera, Fernanda 
Gonçalves, o município conseguiu 
quarenta e nove consultas que foram 
disponibilizadas aos munícipes: 
“Foram realizadas também várias 
consultas e cirurgias. Infelizmente 
não alcançamos um número 
grande de pessoas para participar 
do projeto devido ao tempo curto 
para a divulgação. Continuaremos 
nos empenhando para buscar cada 
vez mais melhorias para a saúde da 
população rioesperense’, destacou 
Fernanda.

 No último dia 24 de março, aconteceu a eleição dos membros do 
Colegiado da Escola Estadual “Monsenhor Francisco Miguel Fernandes”.
 O Colegiado Escolar é um conselho formado por diretores, professores, 
servidores, estudantes, pais ou responsáveis e comunidade local que atua 
a partir do compartilhamento de responsabilidades nas ações voltadas para 
o desenvolvimento da educação. Além disso, auxilia a direção nas escolhas, 
principalmente em relação à situação financeira da instituição.
 Foram escolhidos como membros do Colegiado: Pais: Tobias e Lidiana 
(Suplentes: Vanda e Valdete); Alunos: Thaís e Romênia (Suplentes: Marco Túlio 
e Sávio); Professor: Aloís e Adília (Suplentes: Said e Célia) e Funcionários: 
Emmanuelle e Maria Aparecida (Suplentes: Nilda e Maria de Lourdes). Eles 
foram empossados no dia 09 de abril na escola onde aconteceu a primeira 
reunião.
 De acordo com Tharley, Presidente do Grêmio Estudantil, as reuniões 
do Colegiado acontecem na primeira segunda-feira de cada mês e são abertas a 
população em geral.
 Segundo Andréia Pereira, responsável pela parte financeira da escola, o 
colegiado é muito importante, pois é ele quem aprova as prestações de contas: 
“Eu trabalho em conjunto com a Sandra, fazemos a prestação de contas e o 
Colegiado analisa e aprova o nosso trabalho. Temos que trabalhar com muita 
agilidade para não perder nenhum recurso financeiro”, ressaltou.

Escola “Monsenhor Francisco” 
elege novo Colegiado

 Já iniciaram as obras de sondagem para a construção da quadra de 
esportes da Escola Estadual “Major Miranda”. De acordo com a Diretora 
Marta, a empresa vencedora da licitação já fez a sondagem e em breve as obras 
terão início: “Esse era um sonho antigo da comunidade escolar e em um futuro 
bem próximo teremos a quadra disponibilizada aos nossos alunos. Através da 
Secretaria de Estado de Educação, o MEC liberou o recurso e à medida que os 
trabalhos avançam, as parcelas são liberadas para a construção”, destacou a 
Diretora Marta.

Escola “Major Miranda” consegue recurso 
para construção de quadra de esportes



 O Informativo “Rio Espera 
em Foco” sempre recebe dos leitores 
algumas reivindicações em busca de 
soluções para os problemas que os 
afligem. Há poucos meses, recebemos 
um pedido de moradores da Rua 
São José, na saída para Cipotânea, 
conversamos com a Administração 
Municipal que se posicionou sobre 
uma provável solução aos problemas 
da referida rua. 
 Desta vez, o Informativo foi 
procurado por alguns moradores da 
Rua Benedito Valadares. De acordo 
com eles, a rua vem passando por 
algumas dificuldades, como falta 
de limpeza, muito acúmulo de 
entulho e abandono de veículos que, 
como consequência, proporciona o 
aparecimento de grande número de 
insetos, como pernilongos e baratas, 
além de escorpiões, ratos e aranhas 
que atormentam os moradores do 
local.
 A pedido desses moradores 
estive presente com o Prefeito 
e vice-prefeito, onde fui muito 
bem recepcionada e relatei as 
dificuldades que os moradores me 
confidenciaram. Perguntei sobre 
o que a Administração pretende 
fazer para sanar esses problemas da 
Rua Benedito Valadares e obtive a 
seguinte resposta:
 “A Administração Municipal, 
desde janeiro de 2013, tem percebido 
que as ruas da cidade têm ficado 
mais limpas através de um grande 
esforço nosso. Estamos reformando 
e construindo novos passeios por 
toda a cidade e assim, aos poucos, 
sanamos alguns problemas, sempre 
buscando melhorar a qualidade de 
vida do nosso povo rioesperense.  
 Sabemos da existência de 
ruas que necessitam de um empenho 
maior e, na medida do possível, 

tentamos arranjar uma solução para 
todos. 
 Em relação a Rua Benedito 
Valadares, estamos com um problema 
na questão desses veículos, sendo que 
alguns moradores também já haviam 
nos procurado recentemente para que 
arranjássemos uma possível solução. 
Nós nos comprometemos dentro dos 
próximos trinta dias tentarmos uma 
saída. Vamos procurar e localizar os 
proprietários desses veículos, usar o 
bom senso para saber como eles podem 
contribuir. Se os carros serão levados 
para outro local ou guardados em 
garagens. 
 Quanto à segurança para 
pedestres nas laterais da ponte, faremos 
uma vistoria para ver o que realmente 
o local necessita. A princípio, se for 
o caso, colocaremos uma grade de 
proteção. 
 Em relação à limpeza, temos 
funcionários trabalhando, varrendo e 
capinando, não só nesta rua, mas em 
toda a cidade. A coleta de lixo também 
é feita regularmente no local. Pode 
ser que aconteça, como estamos em 
um período chuvoso, do mato crescer 
com uma maior frequência, mas 
garantimos que a limpeza é realizada. 
Se por acaso algo do que falamos 
não estiver acontecendo, os cidadãos 
devem procurar a  Administração e 
relatar. Estamos de portas abertas para 
qualquer reivindicação”.

Moradores da Rua Benedito Valadares 
perguntam e a Administração Municipal 

responde

 Aconteceu nos últimos 
dias 14 e 15 de março, no Minas 
Centro em Belo Horizonte, o 
Salão Mineiro do Turismo que 
reuniu representantes de vários 
municípios mineiros.
 O evento é uma 
oportunidade para troca de 
conhecimento, comercialização 
de produtos, capacitação 
e promoção dos roteiros 
turísticos de todas as regiões 
do Estado. Representando o 
nosso município, esteve na 
capital mineira a Turismóloga 
Georgia Kelly, que ressaltou 
a importância de participar 
desse encontro: “É de extrema 
importância para a nossa 
cidade participar de um evento 
de grande porte como este. 
Lá podemos divulgar a nossa 
gastronomia, o nossa cultura, o 
nosso artesanato e incentivar o 
turismo por aqui”, explicou.
 É a quarta vez 
consecutiva que Rio Espera 
participa do evento e, a cada 
participação, coloca o nosso 
município no cenário turístico 
do estado de Minas Gerais.

Por mais um 
ano Rio Espera é 
representada no 
Salão Mineiro do 

Turismo

Fotos: divulgação


