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EDITORIAL

Fique por dentro das notícias da região através 
do Foco na Notícia. Os fatos mais marcantes 
e destaque você sabe onde encontrar. Curta 

também a nossa página no facebook. 

www.foconanoticia.com.br

 Desejamos mais uma vez um feliz ano novo e, se Deus quiser, por 
mais um ano, divulgaremos o bom nome de nossa querida cidade de Rio 
Espera. Com isso, levaremos a cada leitor informações e entretenimento, 
seja para aquele presente em nossa terra, bem como àqueles ausentes e que 

vivem saudosos de notícias e lembranças.
 O “Rio Espera em Foco” há quase oito anos procura de maneira simples e imparcial 
expressar a verdade dos fatos. Um veículo de comunicação que não tem credibilidade não 
permanece por tantos anos. A longevidade de qualquer Informativo em uma cidade com 
poucos habitantes é quase impossível e é por isso um orgulho para nós.
 Assim, em um ano onde a crise tomou conta de nosso país, esperamos que para o 
ano de 2017, Deus nos dê forças e perseverança para continuarmos nossa caminhada. Que 
as mudanças já ocorridas não interfiram nos caminhos de Rio Espera para o futuro e que 
tenhamos um ano com muita saúde, paz e harmonia.

Uma ótima leitura!

Editora e Jornalista do Rio Espera em Foco
Simone Santiago
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 “O Prefeito Marcílio 
e o Vice Prefeito Márcio 
agradecem a oportunidade ao 
povo de Rio Espera e fazem um 
balanço do período. Entre 2013 
e 2016, passamos por uma 
das piores crises financeiras 
do país nos últimos tempos, o 
que afetou diretamente nossa 
cidade, com queda nos repasses 
aos municípios. Mesmo assim, 
com muita responsabilidade, 
dedicação e amor ao povo 
de Rio Espera, conseguimos 
manter a governabilidade da 
cidade e realizando obras e 
ações em diversas áreas. 
 Neste período, foram 
construídos dois coretos 
com sanitários, um na 
praça da piedade e outro em 
Piranguita; construída a 
capela velório no cemitério 
municipal; iluminação do 
Estádio Municipal Hilário 
Campos em Rio Espera; duas 
academias ao ar livre, sendo 
uma em Piranguita outra 
em Rio Melo; calçamento de 
parte da Rua Heitor Horácio 
Dornelas em Rio Espera; 
calçamento de parte da Rua 
José de Oliveira Cunha em Rio 
Espera; calçamento da Rua 
Manoel Procópio em Rio Melo; 
calçamento da Rua na entrada 
de Piranguita; calçamento 
ligando a Rua Santo Antônio 
a Rua Joaquim Murtinho 
em Rio Espera; calçamento 
de parte da Rua Joaquim 
Murtinho; calçamento da Rua 
José Leonel em Rio Espera; 
calçamento da Rua Frankilim 

de Paula Gonçalves em Rio 
Espera; drenagem de águas 
pluviais da Rua Benedito de 
Souza, abertura de diversos 
trechos de estradas como no 
morro da COPASA, estrada 
da Cruz Grande, Alves, 
Moreiras e Córrego Santana; 
colocação de diversos tubulões 
em antigas pontes de tábuas 
como nos Paulas e Vargem 
dos Gonçalves; sistema de 
abastecimento de água potável 
no Padilha e Alves; construção 
de muro e passeio no barranco 
da Rua José Rodrigues de 
Miranda; construção de 
centenas de metros de passeios 
pela cidade; aquisição de duas 
motoniveladoras (patrol); 
uma retroescavadeira, um 
caminhão basculante, um trator 
agrícola, duas ambulâncias, 
quatro onibus escolares, 
duas doblôs e diversos 
veículos e motocicletas; apoio 
através de convênio à rádio 
comunitária, Associação dos 
Alunos Universitários e casa 
de repouso;  criação de novas 
rotas para o transporte escolar 
como nos pereiras e buraco 
do paiol; disponibilização de 
cursos profissionalizantes 
como cuidador de idosos, 
equitação e derivados do 
leite; apoio ao meio ambiente 
através de apoio técnico e da 
elaboração gratuita do CAR 
(cadastro ambiental rural); 
apoio ao esporte, através 
de campeonatos, festivais 
e distribuição de materiais 
esportivos; realização e 

manutenção de todas festas 
tradicionais do município 
(trilhão, carnaval, Festa do 
Peão, festa do rioesperense, 
torneio leiteiro, reveillon, 
festivais culturais, de teatro 
e capoeira); manutenção 
de médicos 24 horas no 
hospital da cidade; e por 
fim, principalmente o apoio 
incondicional à saúde e 
assistência social da população 
do município, sem distinção, 
através de viagens, exames, 
consultas, medicamentos, 
tratamentos e cirurgias. 
 Assim foi a 
Administração de Rio 
Espera, entre 2013 e 2016, 
todo empenho e esforço foi 
válido, o povo de Rio Espera 
merece! Agradecemos a todos 
funcionários, de todas as 
áreas, pela dedicação durante 
os quatro anos! Agradecemos 
principalmente a Deus, que 
esteve e está sempre presente 
ao nosso lado a todo momento! 
Um feliz e abençoado ano novo 
a todos!”

O Informativo “Rio Espera em Foco” recebeu uma nota enviada pela Administração 
2013/2016 do Município de Rio Espera onde presta algumas informações à população. 
Publicamos a nota na íntegra.

Marcílio Oliveira Moreira Miranda 
e             

Márcio de Miranda Assis.

Rio Espera, janeiro de 2017.



 As cidades da região 
receberam no último dia 1º de 
janeiro os novos prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores eleitos 
para a Legislatura 2017/2020. 
Cada cidade preparou a sua 
cerimônia de posse de acordo 
com seu protocolo.
 Em Rio Espera houve 
missa em Ação de Graças na 
Igreja de Nossa Senhora da 
Piedade e, logo depois, os 
vereadores dirigiram-se até a 
Câmara Municipal, onde foi 
eleita a mesa diretora com a 
presença de autoridades e da 
população. 
 Os vereadores 
eleitos foram empossados 

e votaram na escolha do 
novo Presidente, sendo que 
duas chapas concorreram: 
a CHAPA  nº 01 composta 
como Presidente Aparecida 
Auxiliadora da Silveira Rosa, 
vice-presidente Roberto 
Rodrigues Barbosa, Tesoureiro 
Adelmo da Rocha e Secretária 
Natália Milagres Moreira e a 
CHAPA nº 02 composta como 
Presidente Fernando Pinto 
da Silveira, vice-presidente 
Marco Antônio de Miranda 
Cunha, Tesoureiro Maria 
Irani Aparecida da Silveira, 
1º Secretário José Carlos de 
Araújo e 2º Secretário Juliano 
Benício Henriques Gonçalves.

 Após a votação em 
escrutínio secreto, a chapa de nº 
02 foi a vencedora.
 Logo após a leitura da ata 
e os procedimentos de praxe, 
o Presidente eleito Fernando 
procedeu com a posse de prefeito 
e vice. Marquinho Matipó e 
Djalma foram empossados pelos 
vereadores e as faixas foram 
entregues, respectivamente pelo 
ex-Prefeito Marcílio e o Presidente 
da Câmara Fernando.
 Na ocasião, o ex-Prefeito 
Marcílio fez a entrega das chaves 
da Prefeitura Municipal ao 
Prefeito empossado Marquinho 
e o desejou boa sorte em seu 
mandato.

Prefeito, vice-prefeito e vereadores são empossados em Rio Espera
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 No dia 1º de janeiro 
tomou posse como Prefeito de 
Rio Espera, Marquinho Matipó 
e ele concedeu uma entrevista 
exclusiva ao nosso Informativo 
“Rio Espera em Foco”, onde 
falou sobre o seu secretariado e 
suas propostas de governo que 
serão colocadas em ação.

Entrevista com o Prefeito 
Marquinho Matipó

Jornalista Simone Santiago
Em relação ao seu Secretariado, 
já está todo definido, há alguma 
Secretaria em aberto e quais são os 
nomes escolhidos?

Prefeito Marquinho Matipó
Estamos fechando o nosso 
Secretariado, mas já temos 
compostas  quase  todas as 
secretarias, ficando em aberto 
apenas a Secretaria de Cultura e 
Esporte, pois os nomes estão em 
análise. Temos a Fátima na Fazenda, 
Willian Resende na Agricultura, 
Alessandra na Saúde, Lúcia na 
Educação, Welington no Meio 
Ambiente, Natália na Assistência 
Social, Sandro no Transporte, 
Jussara na Administração e 
Planejamento e o Vanderlei na 
Secretaria de Obras.

Jornalista Simone Santiago
Você pretende com sua equipe 
colocar de imediato alguma 
proposta de governo?

Prefeito Marquinho Matipó
Uma das nossas propostas era 
manter médicos 24h no Hospital 
e isso já está sendo cumprido. 
Temos também alguns especialistas 
que atenderão durante a semana 
como Ginecologista, Pediatra, 
Cardiologista e Fisioterapeuta. Os 
PSFs já estão com os médicos e aos 

poucos vamos definindo os horários. 
A intenção é fazer alguns ajustes, 
pois não haverá mais médicos de 
sobreaviso no hospital, teremos a 
saída de um e a entrada de outro, 
sendo assim, teremos médicos 24 
horas no hospital. Também temos 
como objetivo fazer melhorias nas 
estradas o mais breve possível. 
Vamos começar da sede para 
Piranguita, dar uma limpada geral 
e arrumar a estrada que dá acesso 
aos nossos distritos. A limpeza das 
ruas já começou a ser feita e na 
Usina de Reciclagem uma máquina 
já fez uma limpeza geral e estamos 
fazendo levantamento para vender 
os restos. 

Jornalista Simone Santiago
Haverá a mudança de alguma 
Secretaria para novo endereço ou 
vai continuar com o atendimento 
à população nos mesmos lugares?

Prefeito Marquinho Matipó
Fizemos alguns ajustes para 
melhor atender a população e 
o convívio das pessoas e tentar 
diminuir as despesas. A EMATER 
será transferida para o Casarão e 
ficará junto as Secretarias de Meio 
Ambiente, Agricultura, Cultura e 
Assistência Social e, além disso, 
funcionará também no Casarão o 
Conselho Tutelar. O Museu que já 
existia ficará no mesmo local, porém 
reduzimos o espaço para encaixar 
os outros atendimentos. As demais 
Secretarias como Administração, 
Saúde, Planejamento atenderão no 
prédio da Prefeitura. 

Jornalista Simone Santiago
As festas tradicionais como 
Trilhão, Carnaval e Rioesperense  
que eram realizadas todos os anos 
serão mantidas?

Prefeito Marquinho Matipó

Sim, vamos manter o apoio e 
realização das festas. No final 
do mês já teremos o Trilhão e já 
estamos fazendo um levantamento 
para manter o carnaval e faremos 
algumas melhorias.

Jornalista Simone Santiago
Em relação a crise, você acha que 
o município de Rio Espera vai 
conseguir levar tranquilamente esse 
ano de 2017 para a Administração 
realizar o que pretende ou será um 
ano apertado? 

Prefeito Marquinho Matipó
Vai ser um ano de muito aperto 
mesmo. Temos que fazer algumas 
economias para tentar fechar as 
contas. Temos que ajustar os gastos 
para tentar fazer um trabalho de 
transparência. Com a situação do 
Município hoje, o concerto de alguns 
carros e algumas outras despesas 
teremos que fazer malabarismos e 
sermos meio artistas para conseguir, 
mas temos firmeza de que vai dar 
para fechar o ano bem, mas com 
aperto, pois não tem nada folgado 
e não tem para sobrar. A gente pede 
a compreensão das pessoas, pois 
não é em um passe de mágica que 
tudo se resolve, mas temos força e 
disposição para fazer melhorias 
que o povo necessita. O nosso lema 
é ter mais compromisso e seremos 
compromissados com o povo de Rio 
Espera.

Entrevista exclusiva com Marquinho Matipó, Prefeito de Rio Espera



 Assim como manda a tradição, em várias cidades da região o dia 06 de janeiro é comemorado 
com muita festa. Todos os anos, do dia 1º ao dia 06, as Folias de Reis visitam várias casas dos cidadãos 
com as homenagens ao Menino Jesus.
 Em Rio Espera, as duas Folias de Reis do município, a “Estrela do Oriente” e a “São José’, realizam 
a visitação às famílias com o Menino Jesus e a renda é destinada à Paróquia de Nossa Senhora da Piedade. 
Neste ano, os foliões iniciaram a caminhada da Casa do José Carlos e encerraram na casa do senhor Chico 
Pancinha.
 Segundo senhor Paulo, um dos integrantes da “Estrela do Oriente”, a Folia é composta por 
aproximadamente vinte integrantes: “Contamos hoje com crianças, jovens, adultos e idosos. E juntos, 
nós percorremos todos os anos nas casas onde levamos a boa nova do nascimento de Jesus. Em nome da 
nossa equipe agradeço pelo carinho e atenção das famílias que nos recebem”, destacou.

Folias de Reis conservam tradição em Rio Espera

 No final do ano de 
2016, os jovens de Rio Espera 
proporcionaram momentos 
de alegria a várias pessoas das 
comunidades da cidade através 
do “Natal Solidário”.
 Criado em 2012 pelo 
Grupo de Jovens de Rio Espera, 
em parceira com o Movimento 
Shalom, o projeto é abraçado por 
toda comunidade rioesperense. 
Durante três dias, os jovens 
foram até as comunidades e 
distribuíram brinquedos, roupas 
e cestas básicas. O encerramento 
aconteceu na quadra da escola 
Estadual “Monsenhor Francisco 
Miguel Fernandes” e contou 
com a presença do Amigo Legal 
da Polícia Militar, mascote do 
PROERD e o Papei Noel. Além 
disso, foram realizadas muitas 
brincadeiras, charretinha, pula-
pula, algodão doce, pintura facial, 
manicure, corte de cabelo, e 
lanche oferecidos gratuitamente. 

Houve ainda o sorteio de uma 
rifa tendo como premiação uma 
camisa oficial do Clube Atlético 
Mineiro e o vencedor foi o 
Gilmar, atleticano fanático.
 O enceramento do evento 
aconteceu com a leitura de uma 
mensagem que o verdadeiro 
presente de Natal é o Menino 
Jesus, com a reza do terço e a 
distribuição de presentes para a 
criançada. 
 De acordo com a equipe 
do Grupo de Jovens, foi mais um 
ano de sucesso com esse projeto: 
“Estamos com a sensação de 

dever cumprido. Agradecemos a 
Polícia Militar, a direção da Escola 
“Monsenhor Francisco”, aos nossos 
colaboradores e a todos que se 
empenharam em mais um ano do 
“Natal Solidário”. Gratidão por tudo 
e por todos. E o mais importante é 
que conseguimos levar o verdadeiro 
Espírito do Natal e tenham certeza 
que ganhamos muito com essa 
experiência. Aprendemos muito 
sobre a realidade da vida em cada 
ano nas nossas visitas. Que tenhamos 
forças para no próximo realizarmos 
mais uma edição do nosso projeto”, 
ressaltou a equipe.

Jovens encerram o ano com sucesso em mais um “Natal Solidário”

Foto: Divulgação
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Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

CRÔNICAS DO RIO 

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

Anderson Nogueira               
12/02 

Camila                                          
20/02

Iaiá              
28/02

Isaac Oliver            
16/02

Lídia                
03/01 

Juliano                        
15/02

Outro dia gizei palavras soltas e solitárias sobre um quadro. Veio 
de terras distantes num marasmo de doer. Soube que causara 
erosão nos corações coetâneos. Diante daquela absurdidade, 
ainda assim, por fruição, percorreu 450 km. Não sei se vai morrer 
aqui no Rio. Percebo que ele tem algo de imoral, de conivência 
com a mentira coletiva. Escreveu Antônio Martins de Araújo 
sobre Artur Azevedo e sua obra; que um certo “Araujo” levava 
grande parte de sua vida a mudar de roupa. O quadro como 
escopo, parte de seu requinte, nunca foi desavisado. Se agia 
de uma forma ou de outra, bem sei que nunca soube. De alma 
instigante, revestida de caruma forte, bem forte, estropiava a visão de todo Rio. Com certa 
derisão, passou a humilhar. Enfim, toda iniquidade o levou ao fogaréu.

Davi ramos           
15/01 

Guilherme                        
04/02

Cornélio             
16/02



Casa de Repouso de Rio Espera recebe doação de alimentos
 O ano de 2016 terminou 
com uma bonita ação realizada 
por um rioesperense. Toninho 
do Zé Gomes realizou mais uma 
campanha e conseguiu arrecadar 
uma grande quantidade de 
alimentos que foram doados 
à Casa de Repouso “Heitor 
Horácio”.
 Toninho mora em 
Contagem, entrou em contato 
com os conterrâneos e, juntos, 
conseguiram arrecadar cerca de 
aproximadamente 700 quilos 
de alimentos.
 Nos últimos anos, ele 
já realizou duas campanhas 
com os amigos e rioesperenses 
que residem em Contagem 
e arrecadou uma grande 
quantidade de fraldas e 

produtos de limpeza, que foram 
doados à entidade e muito 
contribuiu para os moradores. 
“Agradeço a receptividade dos 
nossos conterrâneos, pois não 
mediram esforços para doar e 
estou muito satisfeito em ajudar 
o nosso semelhante e poder 
contribuir para uma melhor 
qualidade de vida ao próximo”, 
destacou Toninho. 
 O Presidente da Casa de 
Repouso, Tharley, agradeceu 
o bonito gesto desse cidadão. 
“Gostaria de agradecer a todos 
que sempre realizam doações 
para a nossa instituição e, 
principalmente ao Toninho 
por mais esse gesto de carinho 
e solidariedade. Essa doação 
de alimentos contribuirá por 

um longo tempo na alimentação 
dos idosos. Deixo o meu 
agradecimento em nome dos 
nossos 33 internos. Instituições 
como a nossa, sem fins lucrativos, 
passa por grandes dificuldades 
e nós contamos sempre com a 
ajuda da população em relação às 
doações para que possamos seguir 
adiante e proporcionar uma vida 
digna a todos que aqui estão.”, 
concluiu.
 A Casa de Repouso de 
Rio Espera é uma instituição 
Filantrópica e sobrevive 
praticamente de doações. Conta 
hoje com 33 internos de várias 
cidades da região, como Lamim, 
Carandaí, Nova Lima, Catas 
Altas da Noruega, Entre Rios, 
Conselheiro Lafaiete e Rio Espera.


