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População de Rio
Espera recebe mais
uma máquina zero Km
Segundo a Administração Municipal, em
menos de um ano, esta é segunda máquina que
o município recebe e no mês de novembro foi
adquirida uma Motonilveladora (Patrol) zero Km,
doada pelo Governo Estadual.
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Folia de Reis “Estrela do Oriente”
canta, alegra e abençoa os lares
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presenteado com presépio
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VENHA PARA RIO ESPERA
CURTIR O CARNAVAL 2014.
A SECRETARIA DE ESTADO DE
TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECONHECEU O CARNAVAL DE RIO ESPERA
COMO UM DOS MELHORES DA REGIÃO,
SENDO UM EVENTO TRADICIONAL DE
ABRANGÊNCIA REGIONAL.
EM BREVE PROGRAMAÇÃO COMPLETA!

REALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA

Rio Espera em Foco

EDITORIAL
Ano novo! Vida nova? Muitas expectativas de mudanças, promessas
que quase sempre não são cumpridas. O que esperamos é que sempre seja
um ano melhor.
No Brasil, sabemos que o ano começa sempre após o carnaval. Logo
depois, vem a Semana Santa, que este ano é em abril, associado a vários
feriados. Aí achamos que começaremos a trabalhar, mas vem a Copa Mundo
com programação entre junho e julho. Enfim um mês de trabalho, agosto.
Porém se vencermos a copa, teremos mais carnaval. O ano começa a gosto de Deus, pois vêm aí,
também, os programas eleitorais e as eleições gerais de outubro, primeiro turno, e em novembro o
segundo turno. Ufa! Finalmente trabalharemos. Não! Precisamos férias e o natal, pois ninguém é de
ferro! E assim a ano termina e começa outra vez.
Com tantas coisas para acontecer em 2014 muitos esquecem que é ano eleitoral, pois ficam
vibrados com a copa.
Será que o povo brasileiro terá condições de votar consciente e saberá eleger pessoas
compromissadas para solucionar os problemas de nosso país? Haverá eleições para presidente,
governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O engajamento de todos é importante, pois
teremos quatro segundos para votar e, caso não elejamos bem, teremos quatro anos para lamentar.
Por isso, desde já, informe-se sobre as qualidades de seu candidato. Saiba escolher. Seja
você mesmo e tenha a coragem de exercer seu voto com consciência e sem a influência de outras
pessoas. Você tem a oportunidade de manter ou mudar. Lembre-se de que o importante não é vencer
as eleições, mas saber que escolheu o melhor, mesmo que o seu candidato não seja eleito.
Depois desse resumo do que pode ser seu ano de 2014, espero, sinceramente, que seja um ano
repleto de realizações, cheio de paz, alegria e principalmente com muita saúde!
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

Apoio Cultural

Página 2

Rio Espera em Foco

Aniversariantes em Flash
Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.

Luciano
Milione
dia 15/01

João Vitor
dia 03/01

Giovana
dia 21/12

Glaura
dia 07/01

João Pedro - dia 11/01 e
Ana Luisa - dia 05/01

Yarlisson
dia 03/01

População de Rio Espera recebe mais
uma máquina zero Km
No último dia 26 de dezembro,
a população de Rio Espera recebeu
uma máquina Retroescavadeira da
marca Caterpillar zero Km. Este
equipamento foi doado ao município
através do Programa do Governo
Federal PAC 2.
Segundo a Administração
Municipal, em menos de um ano, esta
é segunda máquina que o município
recebe e no mês de novembro adquiriu
uma Motonilveladora (Patrol) zero
Km, doada pelo Governo Estadual:
“O nosso município nunca antes havia
recebido duas máquinas novas, zero

km. Conseguimos este feito através de muito trabalho e empenho
junto às lideranças políticas”, concluiu a Administração.
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Folia de Reis “Estrela do
Oriente” canta, alegra
e abençoa os lares dos
rioesperenses
Tradição em Rio Espera,
a Folia de Reis atrai, a cada ano
que passa, mais integrantes que
percorrem com o Menino Jesus,
com cantos e muita alegria, para
abençoar as casas dos rioesperenses.
Os foliões saíram com o
Menino Jesus da casa do “Tidé”,
onde ele ficou no ano passado, e
visitaram as casas dos rioesperenses
do dia primeiro até o dia seis de
janeiro, enfrentando muito sol e
calor. A última casa visitada foi do
casal Olívia e Valdir, onde o menino
Jesus ficará até o dia 31 de dezembro.
A Celebração dos Reis
aconteceu no dia cinco, na Igreja do
Rosário e foi presidida pelo Padre
Joselito.
Segundo o folião José
Maurício
Rangel,
a
Folia
de Reis arrecadou este ano
R$4.391,70(quatro mil trezentos
e noventa e um reais e setenta
centavos) que foram doados a
paróquia e ajudarão na pintura da
Igreja Matriz.

Rio Espera recebe visita da Folia de
Reis de Juiz de Fora
Esse ano, a cidade recebeu a ilustre visita de mais uma
Folia de Reis que veio prestigiar o município. O grupo “Folia de
Reis Sinal dos Três Reis Magos do Oriente” é de Juiz de Fora,
tem mais de vinte e três anos de tradição e trouxe um pouco da
cultura deles, da dança e do ritmo. Os foliões visitaram as casas
na cidade desde o dia 28 de dezembro.
De acordo com o folião Adão César Pedro da Silva, eles
têm essa tradição de visitar cidades próximas a Juiz de Fora para
levar um pouco do seu regulamento e conhecer o regulamento
de outras folias de Reis: “A cada ano escolhemos uma cidade
para ir. Já passamos em Alto Rio Doce, Cipotânea e recebemos
o convite para vir a Rio Espera e fomos muito bem recebidos
pela população. Agradecemos ao Padre Joselito que nos cedeu o
Salão Paroquial para descansarmos e à população em geral que
nos serviu lanches, almoço e até jantares”, concluiu Adão.

Folia de Reis de Juiz de Fora com suas vestimentas típicas

Folia de Reis “Estrela do Oriente” de Rio Espera
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Moradores da Rua São José pedem melhorias e
Administração Municipal dá seu parecer
Estamos no verão e nessa
época é muito frequente um volume
muito grande de água, o que
ocasiona deslizamentos de encostas
e enchentes.
No último mês de dezembro,
o “Rio Espera em Foco” recebeu um
pedido de alguns dos moradores da
Rua São José, que enfrentam alguns
problemas nesse período. Segundo
os moradores, a rua não recebe
nenhuma melhoria há muitos anos
e como é a entrada da cidade, para
quem vem de Cipotânea e Barbacena,
deveria ser bem mais cuidada.
Problemas com lama e muita
água que escoa na rua afetam e muito
aos cidadãos. Sem contar com a falta
de calçamento que leva muita poeira
para as residências. Seja no período
seco ou chuvoso, eles sempre sofrem.
A pedido dos moradores
procurei o Prefeito Municipal
Marcílio e o vice-prefeito Márcio que
disseram, em nome da Administração
Municipal, ter projetos de melhorias
para a Rua São José ainda este ano.
De
acordo
com
a
Administração
Municipal,
o
município passou por um ano de
muitas dificuldades com a falta de
recursos financeiros, mas há uma
atenção em relação aos problemas que
devem ser sanados: “A área urbana
de Rio Espera tem crescido muito e
aos poucos estamos concretizando
vários trabalhos. Fizemos em 2013
uma série de calçamentos por
várias ruas na sede e nos distritos,
resolvemos um problema sério na
Vargem dos Gonçalves em relação
a drenagem das águas e estamos
calçando a rua atrás do grupo”,
ressaltou a Administração.
Em relação à Rua São José,
perguntei o que a Administração
tem de concreto para melhorias e foi
falado que para esse ano, importantes
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obras serão realizadas na referida
rua. Em relação ao calçamento a
Administração disse: “A rua São
José é uma importante rua de
Rio Espera, pois é a chegada da
população vinda de Cipotânea,
Barbacena e Alto Rio Doce. O
calçamento, que hoje termina
próximo a propriedade da senhora
Efigênia, será aumentado em torno
de 30 a 40 metros, porque estamos
aguardando a chegada do asfalto.
Estivemos recentemente com
a engenheira responsável pelas
obras do Programa “Caminho de
Minas” e ela nos confidenciou
que o trecho já foi licitado, tem
a empresa ganhadora e eles
aguardam somente o início das
obras. E que o trecho licitado foi
em torno de 13km, o que equivale
a saída de Cipotânea e a entrada de
Rio Espera e não pelo caminho do
Padilha, como muitos pensavam.
Portanto,
aumentaremos
o
calçamento com recursos próprios
e aguardaremos a chegada do
asfalto, até porque o município

não tem recursos próprios para fazer
calçamentos. Se antes do asfalto
chegar conseguirmos algum recurso,
seja do Governo do Estado ou do
Governo Federal, poderemos até
calçar um pouco mais e adiantar o
processo”, explicou.
A Administração também
respondeu as perguntas em relação às
águas das chuvas: “Outro problema
sério nessa rua, que não é de hoje,
mas de vários anos e que moradores
nos revelaram e nós também já
presenciamos, é o problema da
drenagem pluvial. Em relação a este
problema, vamos esperar o período
das chuvas passar e logo em seguida
faremos uma drenagem pluvial
no canto do barranco e jogando a
água no rio. Acreditamos que de
nada adianta fazer os calçamentos
sem drenagem pluvial”, explicou a
Administração.
De
acordo
com
a
Administração Municipal essas são
as melhorias que serão realizadas na
Rua São José neste ano de 2014 para
beneficiar os moradores.

Quando chove a rua fica alagada, o que impossibilita a passagem das pessoas.
Além disso, a água que escoa do barranco entra com muita força na casa da
frente que fez até um muro para barrá-la.

Rio Espera em Foco
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José Francisco da Silva Concesso
No último
mês de
dezembro, tive a honra de conversar
com um ilustre rioesperense, que
é escritor e apaixonado pela terra
natal.
Encontramo-nos
em
Conselheiro Lafaiete e durante
um bate papo descontraído ele me
presenteou com alguns de seus
livros e falou sobre a sua família e
a importância do “Rio Espera em
Foco”.
O escritor rioesperense é
José Francisco da Silva Concesso
que tem setenta e sete anos de
muitas lembranças boas. Ele
morou na localidade de Laje em
Rio Espera e é filho de Antônio
Simão da Silva e Maria Eduarda
da Silva, conhecida como “Maria
do Queiroz”, 		
Estudou no
Grupo Escolar Major Miranda,
onde de acordo com ele, só tem
boas lembranças. Saiu de Rio
Espera com quatorze anos e não
parou mais: “Em 1945 fui morar
com o senhor Colombo, depois
fui para o seminário, onde fiquei
durante quatro anos, mudei para
Belo Horizonte e posteriormente
para o Rio de Janeiro, onde
estudei Filosofia. Em Roma,
estudei Teologia na Universidade
Gregoriana e voltei para o Rio onde
fiz mais um ano de especialização,
estudei Direito e fui Capelão da
Aeronáutica”, explicou senhor
José.
Em 2008 recebeu uma
premiação no Rio Grande do
Sul como escritor e também já
foi agraciado em Lafaiete com o
prêmio “Cidade de Conselheiro
Lafaiete”, onde escreveu uma
crônica sobre a sua primeira
viagem de trem de Lafaiete a
Miguel Bournier.
José Concesso, hoje reside
em Araguaína, no Tocantins,

que atualmente é considerada a
segunda maior cidade do estado.
Senhor José diz sentir
muita saudade de sua terra natal
e acompanha tudo que se passa
no município, através das notícias
do Informativo “Rio Espera em
Foco”: “Quem me informou sobre
o Informativo foi o rioesperense
Padre José Arlindo que reside em
Tocantinópolis-TO, a 120Km de
Araguaína. Fiquei interessado e
entrei em contato com você Simone
que me envia todos os meses via
e-mail. Leio e coleciono todas as
edições e acho o Informativo muito
importante, porque ficamos tão
longe de Rio Espera e ele nos coloca
em condições de acompanhar tudo
o que se passa por lá. Gosto muito
das matérias, dos editoriais e acho
sua função muito importante para
o município. Sou muito orgulhoso
de ser mineiro e principalmente
de ser rioesperense”, disse ele
emocionado.
Ele ainda completou:
“Rio Espera tem uma riqueza
cultural muito grande que deve
ser divulgada. Tenho saudades
da minha terra e uma vez
por ano retorno para rever os
amigos. Antigamente não havia
tantos carros e podíamos andar

tranquilamente pelas ruas. Hoje,
principalmente na Festa do
Rioesperense, mal conseguimos
estacionar nossos automóveis.
Tenho recordações do Macabeu,
com as viagens de Rio Espera a
Lafaiete, pois ele era muito falante
e contava casos durante toda a
rota”.
Durante nossa conversa,
perguntei ao senhor José porque
surgiu a ideia de escrever um livro
e ele revelou que nunca pensou
em ser escritor e o primeiro livro
foi uma questão de necessidade:
“Eu era professor de Latim e
não existiam muitos livros para
se estudar e foi a partir dessa
dificuldade que eu escrevi o meu
próprio livro: “Latim, Primeiros
Passos”, com a função de orientar
as pessoas no início dos cursos”,
ressaltou.
Além desse, ele escreveu
os livros: “Meu Primeiro Picolé,
o qual foi lançado em Rio
Espera; Datavênia, Andanças,
Educação de Baleia”, entre outros.
Recentemente ele fez uma doação
para as escolas em Rio Espera
com a coletânea de suas obras e,
segundo ele, uma nova obra está
pronta para ser impressa e mais
quatro ou cinco estão em gestação.

Ademir Leite; Senhor José Concesso e sua
esposa Euzamar Lopes de Aguiar Concesso
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Distrito de Rio Melo é presenteado com presépio
No último mês de
dezembro, o Distrito de Rio Melo
ganhou um presente de natal:
um presépio com sensor que foi
exposto na Igreja do dia dez de
dezembro até o dia seis de janeiro,
dia de Reis.
O presépio foi doado por
Odete Monteiro e confeccionado
por seu filho José Eugênio, que
é rioesperense e de uma família
talentosa. Ele é irmão de Sônia
Monteiro e ela também tem
desenvolvido vários trabalhos em
Rio Espera, como curso de flores
em EVA e exposição das peças
durante a entrega da Medalha
“Monsenhor Francisco” no ano

passado, durante a Festa do
Rioesperense.
O presépio, que encantou
a todos que passaram pela Igreja,
foi dividido em três módulos: o
primeiro representava o presépio
propriamente dito, com a cena do
nascimento de Jesus. O segundo
mostrava a economia de Rio Melo
com seus engenhos, monjolos,
moinhos, criação de animais,
representando
as
fazendas
do século passado, os teares
das “tecedeiras do Inácio”, os
pescadores, o pombal de “Inhonhô
Almada” com seus pombos
treinados que levavam e traziam
notícias e as bonecas de pano da

“Bilinha do Antônio da Augusta”.
E o terceiro módulo representava
a movimentação contemporânea
do distrito com a maquete da Praça
Nossa Senhora dos Milagres,
palco de muitos acontecimentos
religiosos, políticos, sociais e
culturais, a igreja, a banda de
congado Nossa Senhora Aparecida
e a biblioteca do “Projeto Recriar”.
José Eugênio atualmente
reside em Ipatinga, é desenhista
projetista e tem como hobby a
confecção de miniaturas. Apesar
da deficiência física que ele
tem, falta-lhe um dos braços,
produz tudo com muito carinho e
dedicação.
Fotos: divulgação

Luiz Eugênio, idealizador e confeccionador do
presépio

Jovens proporcionam Natal mais alegre às comunidades
Por mais um ano, os jovens
rioesperenses, representados pelos
grupos de jovens da cidade, em parceria
com a Paróquia fizeram a alegria de
muitas famílias no natal.
Durante algumas semanas eles
fizeram uma campanha, foram até a
Rádio Atual para falar um pouco sobre
essa ação solidária e conseguiram várias
arrecadações.
De acordo com as coordenadoras
dos grupos Karina do Bairro do Asilo
e Isabela do Bairro do Rosário, foram
montadas nove cestas de natal e
entregues às comunidades de Moreiras,
Ponte Alta, Pina, Buraco do Paiol e uma
na sede em Rio Espera.
Além das cestas, as crianças
divertiram-se com o Papai Noel que

acompanhou os jovens e partilhou
balas, pipocas e salgadinhos.
Parabéns aos integrantes dos
grupos de jovens por mais esta ação

social que proporcionou a alegria de
muitos cidadãos no natal. Que novos
projetos sejam desenvolvidos em prol
da população rioesperense.

