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EDITORIAL
 As coisas boas da vida não caem do céu. Na maioria das vezes, 
precisamos trabalhar, e muito, para consegui-las. Há pessoas que acreditam 
e têm esperança de que alcançarão o sucesso sem o mínimo de esforço. 
Esperança é importante, todavia, apenas ela não nos faz progredir. Outras 
se apegam a religiões, a crendices populares, simpatias, mas nada substitui o 
trabalho e o empenho para o desenvolvimento individual.
 Quando falamos em esperança, não devemos esperar que as coisas 
aconteçam. A origem da palavra esperança vem do vocábulo perseverar, ter 

perseverança, ou seja, persistir e ser firme em seus propósitos.
 “A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não 
aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las.” Esta frase de Santo Agostinho resume de uma 
maneira simples o que tento transmitir a você leitor. Indignação e coragem para não perpetuar e 
compactuar com qualquer tipo de crime, para que no futuro o mundo seja cada vez melhor.

Uma ótima leitura!

Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

 Cinco novos Conselheiros Tutelares 
de Rio Espera tomaram posse no último 
dia 10 em uma cerimônia que aconteceu no 
Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS). 
 O evento contou com a presença 
do Prefeito Municipal Marcílio, vice-
prefeito Márcio, a vereadora Tia Ana, o 
Pároco Joselito, o Seminarista José Maria, 
a Secretária de Assistência Social Alessandra, 
o Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) Tharley e a população em geral.
 Os conselheiros Cornélio, Neide, 
Adília, Regina e Leninha terão a missão de 
defender e fazer valer os direitos das crianças 
e adolescentes.

Conselheiros Tutelares são empossados em Rio Espera

Conselheiros Leninha, Regina, Cornélio, Adília e Neide
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Parabéns e felicidades a todos os que fizeram  e que farão aniversário.  
Aniversariantes em Flash

Nayara -  20/02                        
Naná - 18/02         

Geralda Evangelista 
27/12

Juliano Benício             
15/02

Boião                           
19/02                                          

Martinha                    
06/02                                          

Efigênia Miranda         
05/02                                               

Anderson Nogueira          
12/02

Marta Miranda                
30/01

Patrick                         
28/12

Cornélio          
16/01                                               

Davi Ramos  
15/01

Lídia                           
03/01

 A generosidade e o espírito 
de ajuda estão sempre presentes 
entre o povo de Rio Espera, que 
começou o ano novo com mais um 
gesto de caridade. 
 Por mais uma vez, 
uma campanha realizada 
por rioesperenses conseguiu 
arrecadações para a Casa de 
Repouso. Através de uma iniciativa 
do Toninho do Zé Gomes, foram 
arrecadados alguns materiais de 
limpeza e higiene pessoal que 
foram entregues aos moradores no 
último dia 02 de janeiro.
 Segundo Toninho, que já 
havia realizado uma campanha de 
doação de fraldas para a Casa, ele 
teve a ideia e contou com a ajuda 
de rioesperenses que residem em 
Belo Horizonte e regiões próximas: 
“Fiz o contato com meus amigos 
e eles não mediram esforços para 
ajudar. Espero que muitas outras 
campanhas possam ser realizadas 
pelo nosso povo para ajudar a Casa 
de Repouso”, comentou Toninho.
 O Presidente da Casa, 
Cornélio, agradeceu o empenho de 
todos e disse que essa doação foi 

muito bem vinda: “A instituição 
passa por grande dificuldade e 
qualquer doação é de grande 
valia. Agradeço mais essa 
iniciativa do meu amigo Toninho 
e a todos os rioesperenses 
que contribuíram. Agradeço 
também a você Simone que tem 
sempre ajudado a divulgar a 
nossa Casa de Repouso através 
do Informativo Rio Espera em 
Foco que é tão importante para 
todos nós”, concluiu.

 Ainda de acordo com 
Cornélio, a Casa de Repouso é 
uma obra unida com a Sociedade 
de São Vicente de Paulo, 
sobrevive de doações e com 
uma subvenção da Prefeitura 
Municipal.
 Quem tiver interesse 
em fazer a sua doação, pode 
procurar o Cornélio ou os 
funcionários. A sede está situada 
à Rua Duque de Caxias, nº 151 
no bairro do Asilo.

Rioesperense realiza mais uma campanha para a Casa de Repouso 

Foto: Maria José       

Toninho foi recebido pelo Presidente Cornélio, funcionário Diego e moradores 



Jovens realizam IV Natal Solidário
 Solidariedade. Essa é a 
palavra que definiu mais um 
“Natal Solidário” promovido 
pelo Grupo de Jovens de 
Rio Espera. Pelo quarto 
ano consecutivo, os jovens 
estiveram reunidos para a 
realização desse natal que 
levou muita alegria a várias 
crianças e comunidades da 
cidade.
 De 18 a 21 de dezembro, 
foram distribuídas trinta 
e cinco cestas básicas para 
famílias carentes, brinquedos, 
roupas e calçados, tudo 
conseguido através de doações 
da população rioesperense e 
parceiros.
 A representante do 
Grupo de Jovens de Rio Espera, 
Fernanda Almeida, contou 
como surgiu essa iniciativa de 
realizar o “Natal Solidário”: 
“A ideia surgiu através de uma 
brincadeira do nosso grupo  
que acreditou que poderíamos 
arrecadar brinquedos para 
doar as crianças. Foi aí que 
tudo começou. O papai noel 
passou a visitar várias casas 
para levar algum presente 
e, principalmente, muito 
carinho, alegria, amor e um 
pouquinho mais de esperança 
para cada um”, explicou.
 Todo o grupo esteve 
empenhado e, esse ano, 
eles conseguiram novos 
parceiros para que o evento 
fosse ainda melhor do que 
os outros anos. Contaram 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal, vereadores, Polícia 
Militar, Rádio Atual FM, 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Piedade, Casa de Teatro 
de Conselheiro Lafaiete, o 
empresário Ronaldo (Carijó) 

que disponibilizou algodão doce, 
pipoca e cama elástica e toda 
a população rioesperense, que 
contribuiu com várias doações.  
 O Natal Solidário 
contou com uma novidade 
nessa realização. No último 
dia, aconteceu na Praça da 
Piedade uma rua de lazer, com 
apresentação do grupo da Melhor 
Idade do CRAS, capoeira, a 
presença da Peppa Pig e do papai 

noel, cama elástica, pula-pula, 
algodão doce e pipoca. Houve 
também a apresentação do 
ato de natal e a Celebração na 
Igreja Matriz para encerrar o 
evento.
 O Grupo de Jovens 
agradeceu a todos que 
contribuíram direta e 
indiretamente para a 
realização de mais um “Natal 
Solidário”.
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Tradição da Folia de Reis de Rio Espera é mantida

 Por mais um ano, as Folias 
de Reis de Rio Espera percorreram 
as casas das famílias rioesperenses 
e cantaram em homenagem ao 
menino Jesus. Foram seis dias 
de muita animação, debaixo de 
sol e chuva. A Folia de Reis “São 
José”, da comunidade do Padilha 
percorreu as casas em algumas 
ruas como a São José, Benedito 
Valadares e Aristides Augusto 
Soares. E a Folia de Reis da Sede, 
“Estrela do Oriente” percorreu 
todas as casas, em todas as ruas.
 A Folia de Reis “Estrela do 
Oriente” é tradição há dezessete 
anos na cidade e tem uma 
variedade de participantes, desde 
crianças até idosos. De acordo 
com o Folião José Maurício 

Rangel, a Folia de Reis é uma 
segunda família que eles têm e 
que proporciona muita alegria 
para todos: “Temos esse nossa 
família a parte onde visitamos 
todas as casas da cidade, em 
todos os cantos. É gratificante 
ver a alegria e o sorriso da 
população no momento em 
que nos recebem em suas 
residências. Realmente é muito 
emocionante”, destacou.
 O Folião Paulo Vieira, 
disse que todos os anos eles 
tiram um tempo do dia 1º ao 
dia 06 para percorrer pela 
cidade e que fazem isso de 
coração: “O que fazemos 
todos os anos é como se fosse 
um terapia para cada um de 

nós. Realizamos com prazer 
e muita devoção. Agradeço 
ao povo de Rio Espera que 
nos acolhe muito bem e nos 
dá forças para continuar em 
nossa caminhada”, concluiu 
Paulo.
 Esse ano, o menino 
Jesus saiu da casa do casal 
Nena e Gilim e percorreu 
pelas casas, sendo que o 
encerramento se deu na casa 
da Vanda e José Carlos.
 A “Estrela do Oriente” 
arrecadou a quantia de                       
R$5.247,85 (cinco mil, 
duzentos e quarenta e sete reais 
e oitenta e cinco centavos) que 
já foram depositados na conta 
da Paróquia.

Folia de Reis “Estrela do Oriente” passou por todos os cantos da cidade



Unidade 1
Rua Adolfo Siqueira, 

99 - São João                                    
(31) 3763-2348

Unidade Congonhas
Av. Padre Leonardo, 

49 - centro                             
(31) 3731-3774

Matriz
Rua Cefisa Viana, 

156 - Santo Antônio                                              
(31) 3762-3771

Unidade 2
Av. Pref. Mário Rodrigues 

Pereira, 158 - Centro                                              
(31) 3939-3772

Unidade 3
Av. Prof. Manoel 

Martins, 204  - Centro   
(31) 3939-4163

Unidade Belo Horizonte  
Rua dos Timbiras, 3055, 5º andar 

Barro Preto - (31) 3349-7533

www.humanlab.com.br

Rioesperenses em destaque na posse de diretores na região

 No último dia 08, 
aconteceu na Superintendência 
Regional de Ensino de 
Conselheiro Lafaiete a posse dos 
diretores de toda a região. Entre 
os vários nomes escolhidos 
nas eleições que aconteceram 
nas escolas da região, estavam 
quatro rioesperenses: Ana Elisa 
da Cruz de Oliveira Mendonça, 
Diego Josafá dos Santos, Marcos 
Roberto Pereira e Marta Isabel 
de Miranda Silveira.
 A cerimônia foi presidida 
pela Superintendente Lurdinha 
que iniciou com um belíssimo 
filme sobre ética. Logo após,  
cada diretor eleito foi chamado 
para assinar o termo de posse.
 Ana Elisa é a diretora 
na Escola Estadual “Domingos 
Bebiano” em Conselheiro 
Lafaiete. Ela era professora de 
matemática há nove anos na 
escola e resolveu se candidatar 
pela primeira vez.
 Diego é o diretor da 
Escola Estadual “Desembargador 
Aprígio Ribeiro de Oliveira” em 
São Brás do Suassuí. Ele já era 
diretor na escola e agora foi 
reeleito.
 Marcos, da Escola 
Estadual “Monsenhor Francisco 
Miguel Fernandes” e Marta, 
da Escola Estadual “Major 
Miranda”, ambas em Rio Espera, 
foram reeleitos.

 O Informativo “Rio Espera em Foco” parabeniza a nova 
diretora e os diretores reeleitos.  

Diretores foram empossados pela Superintendente Regional 
de Ensino Lurdinha

Marta, Marcos, Diego e Ana Elisa ao lado de seus familiares



Página 7

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

Corporação Musical “Santa Cecília” é selecionada no Programa 
“Bandas de Minas”

 A Secretaria  de  Estado  
de  Cultura  de  Minas  Gerais,  
por  meio  da  Superintendência  
de Interiorização  e  Ação  
Cultural, divulgou o resultado 
das bandas de música 
selecionadas para receber 
instrumentos musicais através 
do Programa “Bandas de 
Minas” - Edital de Doação de 
Instrumentos Musicais 2015. 
 O Programa “Bandas 
de Minas” tem o objetivo 
de incentivar e valorizar um 
dos principais elementos da 
identidade cultural mineira: as 
bandas civis de música.
 Foram contempladas 
85 bandas de todo o 
Estado de Minas Gerais, 
dentre elas a Corporação 
Musical “Santa Cecília” de 
Rio Espera. Ainda em nossa 
região, foram selecionadas 
as bandas de música de 
Congonhas (Sociedade 
Musical Nossa Senhora da 
Ajuda), Conselheiro Lafaiete 
(União Musical Nossa Senhora 
das Graças) e de Santana dos 
Montes (Associação Musical 
São José de Joselândia).
 De acordo com o 
músico José Maurício Rangel, 
a Corporação Musical de Rio 
Espera já recebeu duas vezes 

instrumentos oriundos desse 
programa, mas há muitos anos 
eles não conseguiam entrar no 
programa: “Tivemos todo o 
apoio do historiador Giovane 
Neiva, da Secretaria de Cultura 
de Rio Espera, que preencheu 
todos os papéis necessários e 
nós conseguimos mais uma 
vez”, disse José Maurício.
 Hoje, a Corporação 
conta com a regência do 
Maestro Eli e possui cerca de 
quinze integrantes. Alguns 
músicos que integram a banda 
fazem parte do Grupo Agogô, 
que alegra os nossos carnavais. 

 José Maurício destacou a 
felicidade por serem selecionados 
no programa: “A alegria que a 
gente tem em tocar na banda, 
dinheiro nenhum paga. E eu, 
como sou um dos músicos mais 
velhos do grupo, fico muito feliz 
com a possibilidade de tocar 
com instrumentos novos. É um 
grande incentivo para todos 
nós”, ressaltou.
 Ele deixou o convite para 
quem tiver interesse em participar 
da escolinha de música de Rio 
Espera. As aulas acontecem 
todas as terças e sextas-feiras, às 
17 horas, na Catequese.

Fonte: Giovane Neiva e José Maurício Rangel      

Foto: Arquivo do Informativo Rio Espera em Foco



Carnaval 2016 é em 
Rio Espera! 

Muita alegria, 
animação, blocos, 

foliões, Grupo Agogô, 
Dj Rafael Miranda, Ed 
Campos e Giuliano e 
Banda e muito mais.

Uma realização da 
Prefeitura Municipal de 
Rio Espera com o apoio 
da Polícia Militar, Rádio 
Atual FM e Secretarias 

Municipais de Cultura e 
Turismo.

 O ano de 2016 começou 
com grandes conquistas para 
moradores da rua São José, na 
saída para Cipotânea, e na rua 
Franklin Paula Gonçalves, no 
bairro Vargem dos Gonçalves. 
São reivindicações antigas 
da população que já foram 
mostradas em matéria do nosso 
Informativo.
 Na Rua São José, foi 
construída uma pequena obra 
abaixo de um barranco para 
sanar o problema da drenagem 
pluvial. Segundo os moradores 
do local, quando chovia causava 
alagamentos, chegando a 
prejudicar algumas casas. Agora, 
com essa obra, o escoamento da 
água está de maneira correta, o 
que evita alagamentos. Já na 
rua Franklin Paula Gonçalves, 
foi realizado o calçamento para 
melhoria da qualidade de vida 

dos moradores do local.  
 O “Rio Espera em Foco” 
procurou a Administração 
Municipal que falou sobre essas 
pequenas obras realizadas: 
“Apesar do momento de 
recessão que o nosso país 
vive e a falta de repasses para 
o nosso município, sanamos 

Reivindicações de moradores são atendidas
esses pequenos problemas 
com recursos próprios. A 
Administração vem cumprindo 
com seus compromissos para 
com a população e, apesar das 
dificuldades financeiras, as obras 
continuarão a ser realizadas na 
sede e nos distritos, na medida 
do possível”, ressaltou.

Obra de escoamento da água na 
rua São José

Calçamento na rua Franklin 
Paula Gonçalves


