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EDITORIAL

 O “Informativo Rio Espera em Foco” completa a centésima 
edição. Sabemos que ele é um pequeno jornal, porém ele já tem a sua 
importância na história de nossa cidade, pois nos últimos oito anos, 
leva de maneira simples e verdadeira a informação aos rioesperenses.
 Nesse pequeno espaço de tempo nos tornamos conhecidos 
e pudemos levar aos rioesperenses que residem em outros rincões 

informações sobre as novidades da cidade e relembrar dos bons tempos que aqui viveram.
 Apesar da aparente contradição de se fazer um jornal impresso, em uma época em 
que a informação pela internet tem tomado conta do mercado, temos nos empenhado em 
mantê-lo, pois o que se observa é que esse tipo de leitura ainda agrada a muitas pessoas.
 O “Informativo Rio Espera em Foco” agora está em parceria com o Portal de Notícias 
“Foco na Notícia”, o que tornará mais ágil a informação aos seus leitores. Esperamos 
que o nosso pequeno jornal continue por muitas mais centenas de edições com notícia e 
entretenimento aos amigos rioesperenses e de toda a região que acessa o nosso site pela 
internet.

Uma ótima leitura!

Jornalista e Editora do Informativo
Simone Santiago

Fique por dentro das notícias da região através 
do Foco na Notícia. Os fatos mais marcantes 

e de destaque você sabe onde encontrar. 

Aconteceu, virou notícia: FOCO NA NOTICIA.
Você também pode baixar e ler o Informativo no site todos os meses.

   www.foconanoticia.com.br
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Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.  
Aniversariantes em Flash

Diego                      
18/07

Antônia do Carmo                 
13/06             

Maria Heliodora             
03/07        

Solange                          
26/07

Rayane                    
1º/07

Elisângela                                
1º/08

Maria Zeferina                                
25/08

Elizabete        
08/08      

Adelina                    
15/08        

Conceição Neiva 
20/08

Conceição dos 
Anjos - 02/08

João Abdon     
30/07

Leley - 15/07   
Marina - 02/08

Raimundo                
27/08              

Patrícia                            
14/08    

 Rio Espera realizou no último dia 21 de 
julho, a V Conferência Municipal de Saúde que 
contou com um grande público presente. Na 
ocasião, participaram o Prefeito Municipal, 
vereadores, Secretários Municipais, Membros 
do Conselho Municipal de Saúde e a população 
rioesperense.
 Após a leitura do Regimento Interno, 
aconteceu uma palestra com o tema: “Acesso e 
Acolhimento com Qualidade na Atenção Primária 
à Saúde”, ministrada pela Psicóloga da Regional, 
Ana Carolina. A Psicóloga falou da importância 
no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde 

para melhoraria na qualidade de vida das 
pessoas e disse que os municípios devem estar 
preparados para oferecer um acolhimento 
correto e adequado, ouvir as pessoas e 
entender integralmente suas necessidades para 
assim melhorar seus hábitos de vida.
 Durante o encontro foram discutidas 
propostas que visam melhorias no 
Atendimento Primário à Saúde nas Unidades 
Básicas de Saúde e no Hospital. As propostas 
apresentadas serão analisadas em tempo 
oportuno e encaminhadas para o Estado para 
que possam ser implantadas no município.

Rio Espera realiza Conferência Municipal de Saúde

Thiago Miranda       
24/07        

Fotos: Divulgação



 No último mês de junho, aconteceu na 
Igreja de São Francisco de Assis, no Conjunto 
Água Branca em Contagem, mais uma missa 
em Ação de Graças aos rioesperenses. A missa 
é celebrada todos os anos no terceiro domingo 
de junho.
 Organizada por Toninho do Zé Gomes, 
a celebração foi presidida pelo rioesperense 
Padre José Lélis e contou com a presença 
de vários conterrâneos. “Todos os anos 
promovemos esse encontro onde fazemos 

nossas orações e pedimos a Deus que ilumine 
as vidas de todos os nossos amigos rioesperense 
que estão longe da terra natal. É um momento 
de reencontrar velhos amigos e colocar o papo 
em dia e encontrar. Pedimos a Nossa Senhora 
da Piedade que ilumine todas as nossas famílias 
e todos que nos prestigiam na celebração todos 
os anos”, comentou Toninho.
 Após a celebração, houve uma 
confraternização no salão ao lado da igreja 
onde foi servido um café aos participantes.

Missa em Ação de Graças aos rioesperenses é celebrada 
em Contagem Fotos: Chico Miranda



                      PARA O MEU AMIGO BETINHO

Boa noite, Betinho! Foi assim a vida inteira em que nos conhecemos. Sempre nos 
despedimos com um abraço amigo. Você talvez não saiba, eu fui te abraçar e você 
não pode me retribuir aquele abraço. Foram dias e dias, anos e anos de amizade, 
só nós dois sabíamos disso. Eu ainda continuo por aqui até que o Grande Arquiteto 
do Universo me chame para estar ao seu lado, pouco me importa, velho amigo, o 
que pensam de mim, ou o que alguém possa ter pensado de você. Nessa esteira, 
eu sei que me encontro em tua terra amada, e nesta mesma terra amada, caro 
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Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

 Faleceu em 10 de julho, 
o ex-prefeito de Rio Espera, 
Alberto Anjo de São José. Ele 
estava internado no Hospital 
e Maternidade São José em 
Conselheiro Lafaiete e acabou 
falecendo.
 Betinho, como era 
carinhosamente chamado por 
todos, foi prefeito de 1993 a 
1996. Ele era filho do também ex-
prefeito da cidade, José Gordiano 
de São José (Zé Anjo) e era irmão 
de José Lourdes de São José, 
Promotor atuante na Comarca de 
Ouro Branco.
 O ex vice-prefeito de 

Rio Espera, Márcio Miranda, 
com quem Betinho trabalhou 
e tinha um carinho especial, 
emitiu uma nota lamentando 
o seu falecimento: “Rio Espera 
amanheceu mais triste hoje com o 
falecimento de uma das maiores 
lideranças políticas de nossa 
querida Rio Espera. Ser humano 
sensacional, simples, humilde, 
prestativo, amigo e alegre. A 
população de Rio Espera está 
triste, vai sentir muita saudade 
e a família deve ter força e se 
orgulhar deste grande homem. 
Nossa Senhora da Piedade, nossa 
Padroeira e com quem Betinho 

tinha especial devoção, interceda 
pela sua alma e dê muita força 
e conforto a toda família”, 
concluiu.

Foto: Arquivo

amigo Betinho, quando chegar a minha vez, peço ser depositado. Nem pense que é uma despedida, porque 
os amigos não se despedem, pode faltar um abraço, um aperto de mão, uma brincadeira boba, mas fica 
alguma coisa maior, que outros não podem e nunca vão entender, fica meu caro amigo e Excelência Betinho, 
uma saudade estúpida, mas que não deixa de ser saudade. Vá com Deus meu amigo, amigo de verdade, 
guardado ao lado esquerdo do peito! Saudade meu amigo, muita saudade! Rio Espera está de luto, e meu 
coração também!

 No último dia 10 de julho foi depositado nos cofres 
da Prefeitura Municipal de Rio Espera o valor de 100 mil 
reais, provenientes de emenda parlamentar do Deputado 
estadual Glaycon Franco. Esse convênio foi assinado e 
solicitado na Administração Municipal anterior, do Prefeito 
Marcílio Oliveira e do vice-prefeito Márcio Miranda. Esses 
recursos são destinados ao calçamento das ruas Heitor 
Horácio Dornelas (saída para Samambaia) e Mercês 
Carolina (Morro da antiga antena de telefone).
 Esse é o segundo recurso que o Deputado Glaycon 
envia para Rio Espera este ano, sendo que no início do 
ano foi disponibilizado 50 mil reais para aquisição de 
medicamentos. O presidente da Câmara Fernando disse 
que agora é o momento de fiscalizar e aguardar o processo 
licitatório, para que em seguida comecem as obras.

Deputado estadual Glaycon Franco destina mais recursos para Rio Espera

O Deputado Glaycon Franco ao lado do ex 
vice-prefeito Márcio Miranda e os vereadores 
Marco Antônio, Juliano, Irani, Fernando e Zé 

do Zinho.

Rio Espera se despede do ex-prefeito Betinho



 A direção, professores, 
funcionários e alunos da Escola 
Estadual “Major Miranda” de 
Rio Espera receberam centenas 
de pessoas no dia 30 de 
junho para as festividades em 
comemoração ao centenário da 
escola. Em uma manhã festiva, 
diversas autoridades e ex-alunos 
marcaram presença e puderam 
relembrar os velhos tempos em 
que o sino da instituição era 
tocado para o início e término 
das aulas, o pátio onde muitos 
brincaram, a merenda que era 
preparada com muito carinho 
pelas serviçais e os inesquecíveis 
professores que por ali passaram 
e tanto ensinaram para o povo 
de Rio Espera.
 O cerimonialista Clóvis 
Silva de Souza, ex-aluno, iniciou 
a cerimônia festiva convocando 
algumas autoridades para compor 
a mesa de honra: a Diretora da 
Escola, Dona Marta Silveira; 
Sub Secretaria de Informações 
e Tecnologias Educacionais, 
Mara Rodrigues (representante 
da Secretária de Estado de 
Educação Macaé Evaristo);  
Diretora da Superintendência 
Regional de Ensino Maria 
de Lourdes Reis Beato; o 
Prefeito de Rio Espera, Lúcio 
Marcos da Silveira (Marquinho 
Matipó),  Diretor da Escola 
Estadual Monsenhor Francisco 
Miguel Fernandes, Marcos 
Roberto; Secretária Municipal 
do órgão de Educação, Lúcia 
Oliveira Barbosa;  o presidente 
da Câmara de vereadores, 
Fernando Silveira; representante 
do deputado estadual Glaycon 
Franco, Ex-vice-prefeito de Rio 
Espera Márcio Miranda e o 
Comandante do Destacamento 
da PM de Rio Espera, Sargento 
Lélis.

 A escola que atende 
crianças do primeiro ao quinto 
ano de ensino fundamental, 
realizou um concurso neste ano 
para a escolha da bandeira que 
representará a instituição e a 
escolhida foi a arte da aluna 
Iara Correia de Assis, que fez a 
apresentação da bandeira e seu 
significado.
 Ao longo da manhã 
foram várias as homenagens e 
muita emoção marcou a festa do 
centenário. A cada fala a emoção 
pairava nos olhos daqueles que 
tiveram a instituição como a casa 
do saber durante os primeiros 
anos iniciais.
 Padre José Lélis, que 
também foi ex-aluno, usou lindas 
palavras para falar do carinho 
que sempre teve pela escola 
Major Miranda. Ele lembrou que 
ao longo de sua vida teve muitos 
professores e que por isso não 
consegue guardar e lembrar de 
todos, mas aqueles que ele teve 
em Rio Espera guarda cada nome 
com muito carinho na memória.
 O ex vice-prefeito de Rio 
Espera, Márcio Miranda (ex-
aluno), representou o deputado 
estadual Glaycon Franco e disse 
que esse é um dia histórico para 
a comunidade rioesperense e, em 
nome do deputado, parabenizou 
toda a comunidade escolar pelos 
cem anos de contribuição para a 
educação da população. 
 A diretora Dona Marta 
Silveira lembrou que tantos 
alunos passaram pela escola 
que foi a primeira base para 
muitos conseguirem alcançar as 
suas formações, sendo que dali 
saíram médicos, advogados, 
jornalistas, dentistas, contadores, 
empresários, professores, 
policiais, enfermeiros e muitas 
outras profissões, sendo que 

cada usou o que aprendeu de 
inicialização em Rio Espera para 
alcançar o que sempre desejou: 
“Agradeço imensamente a 
todos que contribuíram para o 
sucesso da nossa festa. E deixo 
o meu abraço em nome de toda 
a direção aos ex-alunos, ex-
funcionários, ex-professores e 
principalmente aos ex-diretores, 
que assim como eu, têm orgulho 
de fazer parte desses cem anos de 
nossa instituição”, concluiu.

Escola Estadual “Major Miranda”                                       
comemora seu centenário
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Dona Maria sabe de tudo
Seu José é bom padeiro
Rosária é piedosa
Zélia é fofoqueira.

O filho de Joaquim vai se casar
Ana é boa doceira
Calixto trabalha na prefeitura
Isabela ainda está solteira.

O padre é pastor
O prefeito trabalhador
O médico está apaixonado
A enfermeira engravidou.

O campo está arrumado
Futebol vai ter lá
Euzébio abriu um bar
Celina, sua roupa está a lavar.

Cidade pequena
Coração gigante
Se tem fato
Falam bastante.

Cidade pequena
Namoradeiras fofoqueiras
Faltam recursos
Mas sobram histórias quase 
verdadeiras.

Seu Chico morreu
Hoje o sino não bateu
O ladrão foi preso
Ontem não choveu.

Nilce é sem vergonha
Cândida é santinha
Paulo adoeceu
João Francisco:
Quem? Eu?

A procissão começou
O povo caminha
A existência é curiosa
O ser humano instiga.

Dormem habitantes
Durma a cidade tranquila
Amanhã é novo dia
A rotina outra vez se inicia.

Uma homenagem a Rio Espera e todas as 
cidades pequenas de nosso Brasil...

Cidade Pequena
Por Emanuel Tadeu

 Cento e vinte e quatro jovens da Paróquia de Nossa Senhora 
da Piedade receberam o Sacramento da Crisma no último dia 23 de 
julho. A celebração aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Piedade e foi presidida pelo Vigário Episcopal da Região Mariana 
Centro, Padre José Geraldo de Oliveira.
 Foi um momento especial para as famílias e toda a 
comunidade rioesperense. Padre José Geraldo, que é rioesperense, 
pediu aos crismados que continuem na igreja, que participem 
dos grupos de jovens e pastorais e assumam o compromisso de 
verdadeiros Missionários do Senhor.
 A Coordenadora da Pastoral da Crisma, Maria Sônia 
Gonçalves, e a Vice-coordenadora, Andréia Matos, falaram sobre a 
importância dos pais, padrinhos e madrinhas na vida dos crismados 
e agradeceram a todos os catequistas pelo trabalho realizado junto 
aos jovens. 

Participação do retiro
 Um mês antes da Crisma, os jovens participaram de um retiro 
espiritual que aconteceu no Distrito de Rio Melo, nas dependências 
da Capela de Nossa Senhora dos Milagres. Além dos jovens da 
Crisma da Paróquia, participaram do retiro a Coordenação da 
Crisma, os membros do Grupo de Jovens Arcanjos e Movimento 
SHALOM.
 Com o tema “Permanecei no meu amor”, esse dia de 
espiritualidade teve como objetivo preparar os jovens para receber 
o Sacramento da Crisma, buscar proporcionar a eles uma intimidade 
maior com Deus e incentivá-los a participar dos vários trabalhos 
dentro da Igreja. Houve celebração, reflexão, oração e a animação 
foi realizada pelo Ministério de Música de Conselheiro Lafaiete, 
Obra Jovem.
 Segundo Isabela, Coordenadora do Grupo de Jovens, foi 
uma experiência renovadora para os participantes e também para 
a organização: “Tivemos muitas sementes plantadas no coração 
de quem participou. Muitos nos procuraram buscando saber como 
engajar nos movimentos e grupos jovens dentro da Igreja e demais 
funções, o que é muito bom. Contamos com o apoio do Pároco 
Pe.Wenderson que não mediu esforços para que tudo acontecesse 
dá melhor forma possível. O resultado foi tão bom, que em breve 
será organizado outro retiro para atingir ainda mais pessoas”, 
concluiu Isabela. 

Jovens da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade 
recebem o Sacramento da Crisma

Fotos: Gráfica Rio Espera




