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Padre Joselito é nomeado pároco para a cidade de
Araponga e se despede de Rio Espera
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Moto Romaria para a cidade de Aparecida é
marcada por momento de fé e homenagem
Pelo sexto ano consecutivo,
participantes da Moto Romaria saíram
de Rio Espera com destino à Aparecida
e mostraram muita fé e união em
um momento
de homenagens à
mãe Aparecida, Padroeira do Brasil.
Participaram cerca de trezentos fiéis, desde
crianças até idosos, em um total de cento
e cinquenta motos e trinta carros.
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PROERD está de volta à Rio Espera
Segundo a diretora
da Escola Estadual “Major
Miranda”, Marta Silveira,
essa edição do Programa,
além de tratar as questões
sobre a resistência às drogas e
violência, abordará também
pontos sobre o bullying.
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EDITORIAL
O Dia do Jornalista, comemorado no dia 7 de abril, foi criado em
homenagem a João Batista Líbero Badaró, médico e jornalista, assassinado
por inimigos políticos, em 22 de novembro de 1830. O movimento
popular que à época foi gerado por causa de sua morte, acabou por
ocasionar a abdicação de D. Pedro I, no dia 7 de abril de 1831. Um
século depois, em 1931, a data foi instituída como o “Dia do Jornalista”.
Neste dia, também, celebra a fundação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de
Janeiro, em 1908.
Com o tempo, mudou-se a maneira de informar, pois foram criados novos mecanismos
de comunicação como rádio, televisão e internet, mas que necessitam da figura do jornalista,
pois a notícia carece de ser interpretada e transmitida de maneira clara e objetiva, para que
a população possa refletir e absorver os fatos e, assim, distinguir o certo do errado.
Claro que nosso pequeno Informativo, como atividade de comunicação, não pode
competir com os espaços e a rapidez de informação dos meios de difusão da notícia existentes,
mas pode ajudar de maneira simples, com notícias do nosso cotidiano, nossa terra e nossa
gente.
Assim, como jornalista, eu espero contribuir de alguma maneira com a melhoria da
educação, saúde, qualidade de vida em nossa cidade, porque nosso “Rio Espera em Foco” é
uma semente que foi plantada com esperança, regada com perseverança e agora colhemos
os frutos do trabalho feito com amor e dedicação.
Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora de “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago

A COVARDIA DA MORTE
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Minha vida vem caminhando de forma estranha. Ela é meio que dividida
em duas. Minha vida parece uma estrela. E eu nem sou estrela. Minha vida
é uma eterna luta contra a suposta morte. Detesto a morte. Ela é o final
de tudo. E eu gostaria de aprender mais. Eu amo o universo. Desejaria
conhecer outros mundos. Não vou ter tempo para isso. Por isso detesto a
morte. Ela não nos dá tempo para que vivenciemos o conhecimento das
galáxias, das vidas extraterrenas. A vida é maravilhosa, a morte é covarde.
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Aniversariantes em Flash

Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.

Bruno
08/04

José Eustáquio
08/04

Taís
06/04

Júlio Papa
12/04

Juvenal
03/05

Yasmim Barreto
16/03

Tharley
12/04

Adília
15/05

João Pereira
23/05

Lucas Gonçalves
25/04

Nadir
02/04

Madalena
29/05

Celina
23/05

Jade
11/04

Lucinha
06/05

Zé Peão
15/05

Davi e Fabinho
10/04

Raimundo Tutu
10/04

Eduardo
27/05

Luiz Filho
24/05

Um grande passo é dado para a criação do Museu
de Rio Espera e, aos poucos, esse sonho se torna
realidade.
Confira matéria completa sobre o assunto
na próxima edição do nosso Informativo.
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Padre Joselito é nomeado pároco para a cidade de
Araponga e se despede de Rio Espera
Fotos: Arquivo Informativo Rio Espera em Foco

Nesse mês de abril, a
cidade de Rio Espera recebeu
uma notícia que entristeceu
toda a comunidade católica:
a saída do Padre Joselito da
paróquia. Depois de quase
seis anos no município, ele
foi transferido e empossado
como pároco na cidade de
Araponga, Minas Gerais.
Em breve entrevista,
ele contou um pouco da sua
trajetória e sobre a decisão
do bispo e vigários episcopais
para essa nova nomeação.
Joselito
Adriano
Moreira é natural de Passagem
de Mariana/MG e foi nomeado
como Administrador Paroquial
para a cidade de Rio Espera
no ano de 2010. Segundo
ele, há uma diferença entre
administrador e pároco. Os
dois exercem praticamente
as mesmas funções, porém, o
administrador é nomeado para
a primeira paróquia depois de
ordenado a fim de administrar
e aguardar a chegada de um

novo pároco.
Ele contou que quando
chegou na cidade, por ser
composta de dezoito paróquias,
ficou com receio de como seria
o seu trabalho, pois ele não sabia
o que esperar, já que era a sua
primeira paróquia: “Lembrome da primeira vez que você
Simone veio a mim para fazer
a primeira entrevista quando
fui nomeado para Rio Espera.
Conversamos e eu disse que
tinha vindo para trabalhar com
o povo e foi isso que eu procurei
fazer. Coloquei as minhas
propostas e ouvi o que os fiéis
queriam. Eu tive um pouco de
medo, mas como eles estavam
ansiosos com expectativa em
relação a chegada do novo
padre, isso contribuiu para me
ajudar”, explicou.
Foram muitos os desafios
encontrados por Joselito. Em
um primeiro momento, um
dos pedidos da população

era a reforma do telhado da
Igreja Matriz, pois havia muitas
goteiras quando chovia. Com
a ajuda da população foi
trocado o telhado, mas quando
começaria com a pintura,
observou-se a necessidade de
trocar toda a parte elétrica e
também as caixas de som que
estavam danificadas pelo tempo
e comidas de cupim.
Segundo ele, houve ainda
um pedido da comunidade
do Rosário para que as janelas
da Igreja do Rosário, também
em
condições
precárias,
fossem trocadas. Ele, junto
a comunidade rioesperense,
voltou os olhares para a Igreja
e, além das janelas, foi realizada
uma reforma de toda a estrutura.
Padre Joselito ainda
citou que a população buscava
melhorias para o cemitério
local. Foi aí que, em parceria
com a Prefeitura Municipal,
foram construídos um muro,

Desfile de carros de boi

uma canaleta para escoamento
da água e realizada a reforma
da rampa lateral. Foi feito o
recadastramento e legalização
de túmulos e, recentemente,
através de parcerias, construída
a capela velório, um antigo
sonho da população.
Durante
a
sua
permanência, Padre Joselito
teve a honra e alegria em
participar
de
momentos
ímpares em sua vida, como a
ordenação do filho da terra
Padre Alexandre, a Jornada
Mundial da Juventude ao lado
dos jovens, celebração dos
100 anos do nascimento do
saudoso Monsenhor Francisco
(Padre Chiquinho), celebração
dos 50 anos da construção
da Matriz e 160 anos da
Paróquia, a Peregrinação de
Nossa Senhora Aparecida
em Rio Espera e a festa de
reinauguração da Igreja Matriz
de Nossa Senhora da Piedade.
Além disso, há que se

destacar a grande contribuição
em várias obras materiais e
espirituais na paróquia, como
a reforma da Igreja Matriz e
Rosário, de imagens sacras e
do telhado da Casa e do Salão
Paroquial de Rio Melo, troca da
parte elétrica da Igreja de Nossa
Senhora dos Milagres, reforma
da sala de Catequese e sede
da banda de Música, aquisição
de objetos sacros, organização
e reanimação dos Conselhos
de
Pastorais,
Implantação
do Encontro de Casais com
Cristo
(ECC),
Implantação
do Informativo da Paróquia,
criação do desfile carros de boi e
uma série de outras benfeitorias
junto ao povo rioesperense.
Depois de muito trabalho
à frente da paróquia, ele deixa
em caixa um total de cinquenta e
três mil reais. Desse montante, já
estão comprometidos onze mil
reais que foram destinados para
reformas na Casa de Repouso e
uma quantia que está investida

Reinauguração da Igreja Matriz

na construção de uma grade
atrás da igreja Matriz.
Padre Joselito esteve
dedicado à paróquia e não
mediu esforços para que
os sonhos dos fiéis fossem
realizados. Ele, que já é um
rioesperense
de
coração,
criou laços fortes na cidade e
agradeceu a acolhida que teve
nesse tempo de permanência:
“Fui muito bem acolhido
aqui e toda a proposta que
eu apresentava era abraçada
pelo povo, seja com sugestões,
financeiramente
ou
com
apoio. Agradeço a Deus e ao
povo, porque foi com eles
que eu aprendi a ser padre e
administrar uma paróquia.
Como estamos no ano da
misericórdia, eu aprendi a ter
misericórdia, a ter paciência,
saber compreender e entender
o outro e agir na hora e no
momento certo. Foi uma
convivência boa. Meu muito
obrigado a todos”, concluiu.

Celebrações
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De Olho no Direito
PREPARANDO AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Por: Renato Armanelli Gibson / gibson.renato@gmail.com

“Esse texto é sobre o calendário das
eleições municipais, que serão realizadas em
outubro deste ano. Graças à democracia em
que vivemos, teremos a oportunidade de, mais
uma vez, escolhermos os nossos representantes,
na Câmara Municipal e na Prefeitura, da cidade
em que vivemos. Em outras palavras, vamos
exercer, novamente, o nosso direito de voto,
escolhendo os nossos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores.
Como sabido, o prefeito é o chefe do
Poder Executivo municipal e cabe a ele, dentre
outras funções, decidir onde será aplicado o
dinheiro da cidade. Assim, ao votarmos no
prefeito, estaremos escolhendo alguém para
gerir a coisa pública municipal, isto é, fazer as
obras de interesse público (como asfaltar ruas
e construir hospitais, por exemplo), pagar os
servidores públicos municipais (como médicos
e professores, por exemplo) e implantar
programas sociais (relativos a assistência social
e moradia, por exemplo).
Por sua vez, os vereadores fazem parte da
Câmara Municipal, órgão do Poder Legislativo.
As principais funções dos vereadores são fazer
as leis municipais (que dispõem sobre o direito
de construir, por exemplo) e fiscalizar as ações
do Prefeito Municipal.
Embora as eleições municipais irão
ocorrer somente no dia 2.10.2016, quem
quiser se candidatar ao cargo de prefeito,
vice-prefeito ou vereador, já tem que estar
atento ao calendário imposto pela legislação
eleitoral. Isso porque a lei fixou uma série de
datas relevantes, que são marcos temporais de
preparação para as eleições municipais.
Dentre tantas datas, destacamos, nesse
texto, as que se referem ao registro de partido,
ao domicílio eleitoral e à filiação partidária:
a)
2.10.2015 (um ano antes das eleições

municipais): data limite de registro de
partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
O partido que pretender lançar candidatos
nas eleições municipais de outubro de 2016,
já tem que estar registrado no TSE desde
2.10.2015. Atualmente, existem 35 partidos
brasileiros, incluindo os três últimos a serem
registrados, que são o Partido Novo, a Rede
Sustentabilidade e o Partido da Mulher
Brasileira.
b)
2.10.2015 (um ano antes das eleições
municipais): data limite para fixação do
domicílio eleitoral. Além do prazo para
criação de partidos políticos, como visto
acima, a legislação brasileira também
exige que os candidatos tenham domicílio
eleitoral pelo menos há um ano no local
em que pretendem se eleger. Dessa forma, o
cidadão que quiser se candidatar a prefeito,
vice-prefeito ou vereador, já deve ter
transferido, até 2.10.2015, o seu título de
eleitor para a cidade na qual deseja disputar
a eleição.
c)
2.4.2016 (seis meses antes das
eleições municipais): data limite para o
candidato se filiar a um partido político.
A legislação eleitoral brasileira exige que o
cidadão que quiser se candidatar se filie a
um partido político. Ou seja, atualmente,
o sistema eleitoral brasileiro não permite
candidaturas avulsas. Assim, não poderá se
candidatar aquela pessoa que estiver sem
partido político no dia 3.4.2016.
Para não cansar os nossos leitores,
deixaremos para escrever mais sobre as
eleições municipais de 2016 nos próximos
textos. Assim, abordaremos nessa coluna
outros temas eleitorais relevantes, inclusive
as outras datas que compõem o nosso
calendário eleitoral.”

Moto Romaria para a cidade de Aparecida é
marcada por momento de fé e homenagem
Pelo
sexto
ano
consecutivo,
participantes
da Moto Romaria saíram de
Rio Espera com destino à
Aparecida e mostraram muita
fé e união em um momento de
homenagens à mãe Aparecida,
Padroeira do Brasil.
Organizada pelo Zé
Flávio e Meio Quilo, a viagem
aconteceu no dia 04 de março,
com saída às cinco da manhã,
logo depois da benção do
Padre Joselito. Participaram
cerca de trezentos fiéis, desde
crianças até idosos, em um
total de cento e cinquenta
motos e trinta carros.
Os fiéis rezaram juntos
nas celebrações e retornaram
em carreata no dia 06 para
Rio Espera. Na chegada, eles
encontraram com mais um
grupo e levaram a imagem de
Nossa Senhora para a cidade
de Senhora de Oliveira.
No dia 19 de março,

assim como todos os anos,
aconteceu uma missa em
agradecimento,
que
foi
celebrada pelo Padre Joselito
na Igreja de Nossa Senhora da
Piedade em Rio Espera. Logo
após, houve um churrasco de
confraternização.
Os
organizadores,
Zé Flávio e Meio Quilo,
agradeceram a todos que
colaboraram e aos participantes:
“Foi uma viagem muito
tranquila e nem mesmo
a chuva atrapalhou o
nosso momento de
homenagens. Essa é a
sexta edição e contamos
com
um
número
maior de devotos.
Esperamos que mais
pessoas possam nos
acompanhar e prestar
sua homenagem à
senhora
Aparecida”,
comentaram.
Ainda de acordo

com os organizadores, a
data para o próximo ano já
foi marcada para que todos
possam se programar e
participar da Moto Romaria
com muita fé e devoção.
Anote em seu calendário: será
no dia 17 de março de 2017.
Maiores informações com Zé
Flávio ou Meio Quilo.
Fotos: divulgação da organização
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PROERD está de volta à Rio Espera
No último mês de
março, aconteceu na Escola
Estadual “Major Miranda” uma
reunião para decidir os últimos
detalhes sobre a reimplantação
do Programa Educacional de
Resistência às Drogas (PROERD).
A ocasião contou com a presença
da Diretora da Escola Marta
Silveira, Supervisoras, Instrutor
do PROERD Sargento Alexandre,
os Sargentos Lélis e Luiz Felipe,
Prefeito
Municipal,
viceprefeito, Secretária Municipal de
Educação, vereadores, Membros
do Conselho Tutelar de Rio
Espera e professoras.
Foram discutidas diversas
questões sobre o programa
que já foi realizado na escola
e, segundo o Sargento Lélis do
Destacamento da Polícia Militar
de Rio Espera, será de grande
valia para os alunos, suas famílias
e toda a comunidade: “O

Programa é uma ação conjunta
entre a Polícia Militar, escolas,
Administração Municipal e
pais, sendo ministrado com o
objetivo de prevenir o abuso
de drogas e a violência entre
estudantes. Essa é uma maneira
de reconhecer as más influências
do dia-a-dia que contribuem
para o uso de drogas e a prática
de violência, para que pais e
alunos desenvolvam habilidades
para previní-las”, comentou.
As aulas serão ministradas
para os alunos do 5º ano, todas
as quintas-feiras, pelo Instrutor
Sargento Alexandre na sede em
Rio Espera e em Rio Melo. Em Rio
Melo acontecerá de 08 às 09h e
na Escola da sede será de 10 às
11h e de 13 às 14h. O programa
conta com um material didático
para os alunos e atividades
diversas para que as crianças
possam tomar decisões de uma

forma consciente, segura e
responsável. Além disso, o
instrutor fará apresentações
com a participação dos pais
com orientações.
Segundo a diretora da
Escola, Marta Silveira, essa
edição do PROERD além
de tratar as questões sobre
a resistência às drogas e
violência, abordará também
pontos sobre o bullying: “É
uma forma de desenvolver um
papel social e transformador
na vida das crianças, pois serão
discutidos temas variados,
de extrema importância e
que contribuirão para o bem
estar da comunidade em
geral. Agradeço a parceria e,
principalmente, ao Instrutor
Sargento
Alexandre,
que
ensina os nossos alunos com
carinho e muita dedicação”,
concluiu.
Foto: divulgação Escola Major Miranda
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