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

Ailton                                
07/07

Márcio                  
28/04              

Marta              
02/07        

Paloma - 10/06                          
João - 21/06

Nosso Informativo tem o prazer de contar a partir dessa edição com a colaboração 
do rioesperense Emanuel Tadeu com suas poesias. Ele nos enviou um pequeno texto 
de apresentação e sua primeira colaboração para o nosso veículo de comunicação:

“Sou Emanuel Tadeu, natural de Rio Espera, da Comunidade do Inácio e seminarista da Arquidiocese de Mariana. 
A partir desse mês, escreverei mensalmente para o “Rio Espera em Foc”o trazendo sempre ora uma poesia, ora uma 
crônica. São reflexões simples, mas carregadas de sentido existencial, um mergulho no humano revelado no dia a 
dia. Agradeço a Deus pelo dom a mim concedido e pela jornalista Simone Santiago por ter me dado essa grande 
oportunidade. Para começar nada melhor do que “poesiar” sobre o princípio, sobre o começo. Desejo uma boa 
viagem nas palavras da existência!”

No Princípio...

No princípio...
No começo de tudo...
Era uma vez...
Tantos modos de começar uma história
Tantos jeitos de vir a existir
Mas, e antes? E antes do ser? E antes do aí?
Talvez as palavras estivessem dormindo aquecidas no cobertor,
Quentinhas, uma encostadinha na outra como crianças amigas,
E de repente alguém as chama. Fala com voz calma: é hora de despertar!
Vai compor poema, escrever texto, fazer histórias, bailar nas linhas. Vai ser no mundo!
Antes do princípio talvez não seja tempo

Talvez exista uma interrogação humana
Por que do não para o sim, há grande diferença.
Do sorriso para a dor, há lágrimas.
Da brisa para a tempestade, há incômodo.
Da vida para morte, repouso.
Da mãe para o filho, amor.
Do “eu ideal” para o “eu real”, ah!  Falta muita coisa.
No princípio...
Talvez o vazio,
Talvez a matéria,
Talvez a essência,
Talvez...
No princípio talvez possa ter começado tudo...



Rio Espera faz bonito no JEMG 2017 e conquista medalhas
 Força, determinação 
e garra são palavras que 
definiram os atletas de Rio 
Espera durante a participação 
na etapa Microrregional dos 
Jogos Escolares de Minas Gerais 
(JEMG) 2017, o maior e mais 
importante Programa esportivo-
social de Minas Gerais.
 Além de atletas da cidade-
sede de Jeceaba, participaram 
alunos de mais de 10 cidades da 
região. Cada um ao seu estilo de 
jogo, com sua produção técnica 
e muito talento.
 A Escola Estadual 
“Monsenhor Francisco Miguel 
Fernandes” de Rio Espera, 
participou neste ano com os 
times de Handbol Masculino e 
Feminino, ambos com módulo 
1 e 2, Futsal Masculino módulo 
1 e 2 e Futsal Feminino com o 
módulo 2.
 Durante os jogos 
foi preciso muito suor para 
conquistar medalhas, mas 
Rio Espera esteve muito bem 
representada e conquistou duas 
medalhas de ouro. O Handbol 
Feminino mód. 1 conquistou 
uma medalha de ouro e o mód. 
2 uma de prata. Vale ressaltar 
a grande participação dos 
meninos do Handbol mód. 1 
e 2 que mandaram super bem, 
sendo que o mód. 2 conquistou 
uma medalha de ouro.  
  Os times agradeceram 
ao Samuel Marcos e Gabriel 
Oliveira (Batata) que ajudaram 
nos treinos e ao técnico Diogo 
Fidelis: “Nós só chegamos aqui 
e conquistamos essas medalhas 
graças a ajuda dos nossos amigos 
e técnicos, a quem temos muita 
gratidão. Agradecemos também 
a direção da Escola Monsenhor 
Francisco e o apoio da Prefeitura 
Municipal que fez a doação dos 

uniformes. Foi um trabalho em equipe que rendeu bons frutos e 
muito nos orgulha”, disse Rafael Evangelista, um dos atletas do 
time de Handbol.
 Para a próxima etapa regional, classificaram o Handebol 
Masculino no mód. 2 e o Feminino no mód. 1. Os jogos acontecerão 
em Arcos de 10 a 15 de julho. Fotos: divulgação
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 Os produtores de 
cachaça do município de Rio 
Espera estão unidos em busca 
de um objetivo em comum: a 
criação de uma Cooperativa de 
Produtores de Cachaça e Etanol 
da cidade.
 Cerca de dez famílias 
estão empenhadas nesse 
propósito, sendo que o 
primeiro passo já foi dado com 
a aquisição de uma verba para 
dar início ao projeto e comprar 
os primeiros equipamentos/
materiais. 
 E como forma de buscar 

Produtores de cachaça de Rio Espera se unem para 
criação de Cooperativa

mais informações e uma troca 
de ideias sobre esse assunto, 
os produtores de Rio Espera 
participaram nesse mês de junho 
da EXPOCACHAÇA na capital 
mineira. Na oportunidade, 
marcaram presença no evento 
o Secretário de Agricultura de 
Rio Espera, Willian Resende, 
o Secretário de Turismo, 
Wellington da Silveira, a 
Turismóloga, Geórgia Kelly, 
o Presidente da Cooperativa 
de Rio Espera, Ismar Saraiva e 
alguns cooperados.
 Como forma de 

agradecimento, os participantes 
agradeceram o senhor José 
Lúcio Mendes Ferreira, Diretor 
Geral da EXPOCACHAÇA, que 
disponibilizou a entrada de todos 
os cooperados no evento.
 A Expocachaça é a maior 
e mais importante conceituada 
vitrine mundial da cadeia produtiva 
da cachaça que nasceu em Minas 
Gerais e ganhou a liderança no 
Brasil e visibilidade mundial. A 
Feira é realizada em conjunto com 
a 11ª Brasilbier evento que uniu as 
duas cadeias produtivas: cachaça e 
cervejas artesanais.

Fotos: divulgação



SUPLÍCIO             
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Jovem suspeito de matar namorada 
grávida em Rio Espera se entrega à Polícia

Ave das rosas, na difícil tarefa de descobrir o silêncio dos mortos. Do 
desconhecido, vem a solidão e a saudade que brinca de bolinha de 
gude com a criança pequena. Ave, salvar o hóspede recém chegado. 
Aquele que debruça as duas mãos sobre o balcão de taverna antiga.  
Ele procura, se aproximando do desconhecido, a origem da tristeza, 
da angústia, e da solidão. E assim, tudo se vai, nessa biografia, nessa 
comédia transformada em documentários e dramas. Ave, que essa 
odisseia seja aquela de viajar sozinho, enfrentando toda solidão, e 
uma saudade quizilenta do que pode ter sido, ou poderia ter sido um 
tornar ou uma ação que arrebente o coração. Se minhas lágrimas fossem 
documentadas, seriam a chegada dessa odisseia no espaço e na vida. É morte pura, é desilusão antiga. 

Bandidos furtam Posto de 
Saúde em Rio Espera

 A Polícia Militar da cidade de Rio 
Espera registrou no final desse última mês de 
maio, a ocorrência de um furto ao Posto de 
Saúde do Distrito de Piranguita.
 Segundo informações da Polícia, a 
Secretária Municipal de Saúde relatou que 
o furto ocorreu durante a madrugada, 
sendo que os possíveis autores quebraram 
o cadeado, forçaram a porta principal e 
entraram no imóvel pelo portão lateral.
 Foram furtados do local um botijão 
de gás e um computador completo com tela 
LCD. O rastreamento segue em andamento. 

Rioesperenses organizam 
missa em homenagem aos 

conterrâneos em Contagem
 Está chegando o dia do grande 
encontro dos rioesperenses em Contagem. A 
“Missa do Rioesperense” será celebrada na 
Igreja de São Francisco de Assis, no Conjunto 
Água Branca, na Avenida Teleférico em 
Contagem no próximo dia 18 de junho, às 
08h45. A celebração será presidida pelo 
Padre filho da terra Pe. José Lélis.

Participe você também!

 O jovem de Rio Espera Caíque Lucas Campos 
de Miranda, de 23 anos, se entregou à Polícia Civil 
na cidade de Ouro Branco. Ele é o principal suspeito 
de ter matado covardemente a namorada Tatiane 
Kátia Gomes, de 23 anos, que estava grávida de cinco 
meses. Caíque foi ouvido pelos investigadores do caso 
e foi encaminhado para o sistema prisional devido a 
um mandado de prisão temporário que foi expedido 
contra ele.
 O crime chocou a cidade de Rio Espera e região 
pela crueldade com que foi cometido. De acordo 
com o boletim de ocorrências, os pais da vítima que 
são da cidade de Lamim deram falta da filha e foram 
até o quartel da PM em Rio Espera. Eles informaram 
aos militares de plantão que a filha havia saído para 
encontrar com o seu namorado, mas não retornou 
como de costume. E na tentativa de localizá-la, eles 
foram até a residência do namorado na localidade do 
“Sítio dos Amantes” em Rio Espera, na estrada sentido 
a cidade de Cipotânea, e avistaram a filha sob uma 
cama, mas ela não atendia aos chamados. Pensando na 
filha ter passado mal, eles voltaram até o quartel para 
pedir ajuda.
 Os policiais então foram até o local 
acompanhados dos pais da garota e arrombaram as 
portas da cozinha e do quarto para prestar socorro, 
mas o corpo da jovem já apresentava rigidez e com 
sinais de estrangulamento. Uma equipe do SAMU 
compareceu ao local e constatou o óbito. Ao lado do 
corpo de Tatiane os militares encontraram um bilhete 
com os dizeres: “o filho não é meu”.
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