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Rio Espera realiza o melhor carnaval da região
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EDITORIAL

CHUVA DO MEU DESTINO

“Existe uma chuva vinda de lugar nenhum, ela não faz com que as cidades 
fiquem alagadas; ela não destroe casas, ela não destroe a vida das pessoas, 
ela não destroe as estradas. Essa chuva é mesmo vinda de lugar nenhum. 
Ela só vem da minha alma, da alma daqueles que estão perdidos. E se ela é 
uma chuva ignorada por todos, porque pouco interessa a chuva interior. Essa 
chuva costuma cair dentro do coração e da alma. Essa chuva é de desespero. 
Essa chuva enigmática é aquela que sobrecarrega o coração de um homem 
sentado na praça, com as duas mãos na face e recurvado. Essa chuva é a 

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

 Amizade verdadeira é rara, por isso, conserve àquela que te sabe 
cativar. O verdadeiro amigo é difícil de encontrar, conta-se nos dedos. 
Muitas vezes não o merecemos, porque ele tem a capacidade de nos 
suportar quando estamos de mau humor, infelizes e são como anjos, 
parceiros certos nas horas incertas. 
 Amigo não é aquele que só te elogia ou bajula por qualquer 
motivo, mas sim aquele que te mostra seus erros e te faz falta quando 
necessita de um ombro para apoiar nas dificuldades. É aquele que é 

sincero em tudo que te fala, que ri e chora com você sem nenhum fingimento.
 O verdadeiro amigo é aquele, que apesar da distância e do tempo que não se encontra, 
é capaz de manter um diálogo sem falsidades, de relembrar o passado e sempre estar 
presente em seu futuro, mesmo que não esteja de corpo presente, porque simplesmente é 
AMIGO.

Uma ótima leitura e até a próxima!

Jornalista e Editora do “Rio Espera e Foco”
Simone Santiago

chuva da ignorância, da desesperança, da tristeza, é a chuva da morte interior. É chuva vinda de 
lugar nenhum. É chuva de um poeta de Ervália. É chuva de dois amigos que tive e nunca mais 
os encontrei. É chuva de amigos perdidos no tempo. É chuva que molha a alma. É chuva que 
destrói. É simplesmente uma chuva de tristeza. Me lembro “ que se acaso me quiseres ela é das tais 
mulheres que só dizem sim”, ela é a chuva do meu tempo. Ela é a chuva do meu coração. É chuva 
que não pede perdão. É chuva de desatino. É chuva do meu destino.”
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Parabéns e felicidades a todos os que fizeram  e que farão aniversário.  
Aniversariantes em Flash

Iaiá                 
28/02         

Roberto                      
17/02

Gabriel             
14/03

Camila                     
20/02                                          

Vinícius             
28/03                                     

Giovanni                 
17/03                                      

Luiz Moreira          
31/03

Cecília de Paiva        
04/03

Lado                         
01/02

Elvis Rittiery         
29/01                                      

Ana Júlia 
26/03

Guilherme                          
04/02

Um dos melhores eventos off road de Minas Gerais é 
realizado pelo 6º ano em Rio Espera 

 Assim como o carnaval, Festa do 
Rioesperense e diversos outros eventos, 
o Trilhão em Rio Espera já virou marca 
registrada no calendário da cidade. E a 
cada ano, mais participantes surgem de 
vários cantos do Brasil para curtir um 
dos melhores eventos off road de Minas 
Gerais. 
 Com a organização da Equipe 
Elite da Trilha de Rio Espera e realização 
da Prefeitura Municipal, o Trilhão 
aconteceu pelo sexto ano consecutivo, 
nos dias 29, 30 e 31 de janeiro com um 
grande público. O município recebeu 
milhares de pessoas e a poeira rolou 
solta em meio a tantos participantes 
com jipes, motos, quadrículos e gaiolas. 
 Além das trilhas, houve show 
com Felipe e Nando, Paulo Rafael & 
banda, Dj Rafal Miranda e Os Cabeças. 
Muita adrenalina e emoção tomaram 
conta do super show de Freestyle 
com a equipe Turinhos Motos. Foram 
distribuídos brindes e uma moto 0Km 
foi sorteada.
 A organização agradeceu a todos 
os colaboradores e também a Paróquia 
pelo espaço cedido para servir o lanche 
dos trilheiros.



Rio Espera realiza o melhor carnaval da região
Os quietinhos e Chão Moiado 
1.8.
 A locução do carnaval 
deste ano contou com a voz 
possante do locutor Abel 
Lourenço, que com toda 
experiência e talento agitou a 
galera. A festa foi comandada 
pelas marchinhas do tradicional 
Grupo Agogô, que com muito 
fôlego, animava os foliões nas 
concentrações e desfile pelas 
ruas. Após a chegada dos blocos 
na Praça do Rosário o carnaval 
continuava até à madrugada, 
comandado por Ed Campos 
e Giuliano e Banda. E para 
encerrar as noites, Dj Rafael 
Miranda agitava a galera. 
 Mais uma vez, aconteceu 
o desfile do Grupo da Melhor 
Idade “Viver com Alegria”, que 
mostrou que para pular carnaval 
não tem idade. E na Praça 
do Rosário, houve também a 
matinê com as crianças com 
brincadeiras e brindes. No 
último dia de festa, todos os 
blocos receberam um troféu 
de participação das mãos do 
Prefeito Marcílio e Vice-prefeito 

 O melhor carnaval de 
toda a região aconteceu em Rio 
Espera e, por mais um ano, atraiu 
milhares de foliões de todos os 
cantos. Crianças, jovens, adultos 
e idosos divertiram juntos 
com amigos e as famílias na 
tranquilidade da cidade. O que 
mais chamou a atenção foram 
as inúmeras fantasias, tanto dos 
adultos quanto das crianças, 
cada um a sua criatividade.
 A animação dos blocos 
tomou conta das ruas. Alguns 
com poucos integrantes, outros 
com muitos, alguns criados este 
ano e outros já tradicionais em 
muitos outros carnavais. Cada 
um a seu estilo, mas todos com 
muita animação e criatividade. 
A todo momento surgia um 
bloco de algum canto e foram 
muitos os que passaram na 
cidade: Agogô, Vai quem 
quer, Turma da Currutela, Tá 
Pequeno mais vai crescer, Viver 
com Alegria, As Piranhas, Tô 
Roldando,  Juntos e Misturados, 
Os zumbis, Farinha do mesmo 
saco, Xirulitas, Papo Cabeça de 
B.H., Niterói Folia, Sóh Da Nóis, 

Márcio.  
 Segundo o Sargento 
do Destacamento da Polícia 
Militar de Rio Espera, Luiz 
Felipe, passaram pela cidade 
cerca de três mil foliões por dia 
e a festa aconteceu com muita 
tranquilidade sem nenhuma 
ocorrência de maior gravidade. 
 A Administração 
Municipal destacou que apesar 
da escassez de recursos, devido 
à atual crise econômica em que 
o país passa no momento, o 
carnaval não poderia deixar de 
ser realizado na cidade, pois já 
se tornou um evento tradicional. 
“Trabalhamos para a realização 
deste evento, que já faz parte 
do calendário festivo de Rio 
Espera, e tudo aconteceu com 
muita harmonia. Parabenizamos 
todos os blocos pela animação 
e, principalmente, o tradicional 
Grupo Agogô por animar ainda 
mais os nossos carnavais. Esse é 
um evento que é a cara de Rio 
Espera, um carnaval da família 
que foi resgatado e a cada ano 
que passa torna-se melhor”, 
destacou a Administração. 
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Animação e criatividade tomaram conta das ruas na cidade



Capela velório é entregue à população rioesperense

 O dia 29 de janeiro de 
2016 ficará marcado na história 
de Rio Espera. Dia em que 
a comunidade rioesperense 
e autoridades municipais 
e estaduais realizaram a 
inauguração da capela velório, 
uma antiga reivindicação por 
parte dos cidadãos.
 Esta obra foi concluída 
através de um conjunto de forças 
que fizeram este sonho se tornar 
realidade: uma indicação do 
Deputado Gustavo Valadares, 
com a contrapartida da 
Prefeitura Municipal e parceria 
do Padre Joselito.
 A cerimônia contou com 
a presença do Padre Joselito 
Adriano, Prefeito Municipal 
Marcílio Oliveira, vice-prefeito 
Márcio Miranda, Deputado 
Estadual Gustavo Valadares, 
Assessor Parlamentar Vicente 
Fernando, Presidente da 
Câmara Municipal Fernando 
da Silveira, os vereadores Tia 
Ana, Auxiliadora, Juliano, João 
Matias, Vanderlei, José Gabriel, 
Roberto e Eli Moreira, Secretários 
Municipais, Representantes do 
Destacamento da Polícia Militar 
de Rio Espera, Soldados Rizzi 
e Heleno, ex-prefeito de Rio 
Espera Luiz Moreira, Engenheiro 
e proprietário da empresa 
responsável pela obra Reginaldo 
Santiago, Engenheiro da 
Prefeitura Municipal Anderson 
Nogueira, encarregado da obra 
Naldinei Oliveira, Secretário 
Municipal de Obras José Luiz 
Moreira, Diretora da Escola 
Estadual “Major Miranda” 
Marta Silveira e a população em 
geral.
 A inauguração foi 
realizada pelo Padre Joselito, 
Prefeito Marcílio, vice-prefeito 

Márcio, Deputado Gustavo 
Valadares, Presidente da Casa 
Legislativa Fernando e o Assessor 
Parlamentar Vicente Fernando. 
Logo após, Padre Joselito fez 
a benção da capela velório 
que recebeu o nome de “Santa 
Maria Madalena”. Segundo 
ele, esse foi o nome escolhido, 
porque no dia de Santa Maria 
Madalena eles conseguiram 
acertar todos os papéis com 
a legalização da escritura do 
terreno e também da Emenda 
Parlamentar: “Escolhemos o 
nome também porque Maria 
Madalena foi a primeira a ver o 
Cristo ressuscitado, lembrando 
que a morte não é o fim de 
tudo”, concluiu Padre Joselito.
 Ele ainda ressaltou que 
a comunidade, principalmente 
os moradores da zona rural, 
sonhavam em ter um local 
próprio, adequado para a 
capela velório. E, conversando 
com o Vicente Fernando, 
ele teve a oportunidade de 
enviar ao Deputado Gustavo 
Valadares um ofício solicitando 
uma verba para a construção. 
“Depois de solicitada a verba, 
a Paróquia entraria com o 
terreno e precisaria também da 
ajuda da Prefeitura Municipal, 
em relação ao depósito e uma 
contrapartida. Conversei com o 
Prefeito Marcílio e o vice Márcio 
e eles prontamente acolheram e 
disseram que estão prontos para 
receber qualquer ajuda que seja 
em benefício da comunidade”, 
explicou Padre Joselito.
 O Deputado explicou 
como foi a acolhida desse 
pedido: “Meu Assessor Vicente 
Fernando foi um grande 
incentivado e, junto ao Padre 
Joselito, trouxe esse pedido por 

meio de ofício. Eu fiz a indicação 
junto ao Governo do Estado e 
foram disponibilizados noventa 
mil reais para a construção da 
capela em uma contrapartida da 
Prefeitura Municipal. E foi assim 
que nós praticamos a política 
moderna, onde todos os lados 
da política se uniram para fazer 
o melhor para a população. 
Parabenizo a Administração 
Municipal pelo trabalho honesto 
e a condução sincera desta obra, 
o Padre Joselito que não mediu 
esforços e o nosso Assessor 
Vicente Fernando que foi grande 
incentivador de tudo isso”, 
destacou o Deputado.
 O Assessor Vicente 
Fernando, que é rioesperense, 
complementou que foi um 
grande esforço para conseguir a 
documentação necessária e ter a 
aprovação do terreno e, assim, 
chegar à conclusão deste feito. 
 De acordo com a 
Administração Municipal, essa 
obra era esperada com muita 
ansiedade pela população: 
“Agora os rioesperenses, em 
alguns momentos difíceis da 
vida, terão a oportunidade de 
ter um pouco mais de conforto 
na hora da despedida dos entes 
e amigos queridos. Agradecemos 
ao Padre Joselito pelo esforço e 
ao Deputado Gustavo Valadares”, 
ressaltou.
 Padre Joselito agradeceu a 
todos os incentivadores e aqueles 
que fizeram esse sonho se tornar 
realidade: “Agradecemos a Deus, 
a Santa Maria Madalena, ao 
Deputado, ao Prefeito e vice, 
ao Assessor Vicente e todos 
aqueles que nos incentivaram e 
contribuíram de alguma forma. 
Que Deus ilumine e abençoe a 
todos”, finalizou. 



Página 7

A inauguração foi realizada por autoridades Municipais e Estaduais

A inauguração foi realizada pelo Padre Joselito, Prefeito Marcílio, vice-prefeito Márcio, Deputado Gustavo Valadares, Presidente da 
Casa Legislativa Fernando e o Assessor Parlamentar Vicente Fernando

A Capela Velório possui o espaço para velar os entes queridos, três banheiros, cozinha, para descanso dos familiares com dois sofás 
e área externa.

Vereadores Roberto, João Matias, Juliano, Vanderlei, Fernando, Tia Ana, Auxiliadora e João Gabriel, Assessor Parlamentar 
Vicente Fernando, Padre Joselito, Deputado Estadual Gustavo Valadares, Prefeito Marcílio, Vice-prefeito Márcio e o Engenheiro 

Responsável pela obra Reginaldo Santiago



Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

 Todos nós devemos ficar 
atentos para combater o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika 
vírus. A única forma de evitar as 
três doenças é com a eliminação 
dos criadouros do mosquito 
transmissor. E essa é uma tarefa 
de todos. 
 O mosquito começa 
a se reproduzir durante esses 
meses mais quentes, quando as 
chuvas são mais abundantes. A 
reprodução se dá justamente em 
poças de água limpa e parada. 
Ele coloca os ovos e depois 
de algumas semanas as larvas 
eclodem. O verão é a época de 
maior incidência das doenças 
e, para prevenir a transmissão, 
algumas medidas são necessárias.

Fique atento aos sintomas
 A Dengue e a Chikungunya 
têm sintomas e sinais parecidos. A 
Dengue se destaca pelas dores nos 
corpo e a Chikungunya apresenta 
dores e inchaço nas articulações. 
Já a Zika se destaca por uma febre 
mais baixa (ou ausência de febre), 
muitas manchas na pele e coceira 
no corpo. Se sentir algum desses 
sintomas é preciso buscar auxílio 
médico. 

Adote medidas simples
 Algumas simples ações 
fazem a diferença na luta contra o 
mosquito, por isso, tente colocá-
las na sua rotina e , assim, ajudará 
a salvar vidas. Somente se cada 
um fizer a sua parte poderemos 

vencer a batalha contra o Aedes 
aegypti.
* Coloque areia no prato dos 
vasos de plantas.
* Mantenha os ralos limpos, 
jogando água sanitária ou 
desinfetante semanalmente. 
Verifique a existência de 
entupimento. Se não for utilizá-
los, mantenha-os vedados.
* Jogue no lixo todo objeto 
que possa acumular água, como 
embalagens usadas, potes, latas, 
copos, garrafas vazias etc.
* Mantenha o saco de lixo bem 
fechado e fora do alcance de 
animais até o recolhimento pelo 
serviço de limpeza urbana. Não 
jogue lixo em terrenos baldios.
* Lave, principalmente por 
dentro, com escova e sabão os 
utensílios usados para guardar 
água em casa, como jarras, 
garrafas, potes, baldes etc.
* Troque diariamente a água dos 
bebedouros de animais e aves e 
limpe-os com escova ou bucha.
* Depressões de terreno também 
são possíveis poças de água 

parada. Preencha-os com areia ou 
pó de pedra.
* Mantenha caixas d’água, 
cisternas, tonéis e outros depósitos 
de água sempre bem fechados, 
com a tampa adequada, para 
impedir a entrada do mosquito.
* Entregue seus pneus velhos ao 
serviço de limpeza urbana ou 
guarde-os sem água em local 
coberto e abrigados da chuva.
* Guarde as garrafas vazias 
sempre de cabeça para baixo e de 
preferência em local coberto.
* Limpe constantemente as calhas 
e remova tudo que possa impedir 
a passagem da água.
* Evite bromélias em casa. 
Mantendo-as, é indispensável 
tratá-las com água sanitária na 
proporção de uma colher de sopa 
para um litro de água, regando, no 
mínimo, duas vezes por semana. 
Tire sempre a água acumulada nas 
folhas.
* Suspeite de garagens e subsolos e 
confira se a água que cai nas calhas 
circula. 

Faça a sua parte!

Vamos juntos combater o Aedes aegypti


