
92ª Edição - Novembro 2016 

Distribuição Gratuita

Página 04 Página 06

Página 03

Iluminação do Estádio Municipal Hilário Campos é inaugurada 

Jovens de Rio Espera trabalham 
para promover mais um Natal 

Solidário na cidade

Cresce o índice de furtos em 
Rio Espera

 Somente nesse mês de novembro, três 
furtos foram cometidos na cidade. E graças a ação 
rápida da equipe policial do Destacamento da 
PM de Rio Espera, os autores foram localizados e 
presos.

 De acordo com os organizadores, todos 
que tiverem interesse em fazer qualquer doação 
poderão deixar nas casas dos membros do 
grupo de jovens, da Isabela ou Fernanda em Rio 
Espera, até o dia 15 de dezembro. Poderão ser 
doados brinquedos, alimentos e roupas.

Há mais de dez anos a população rioesperense 
sonhava com a iluminação do Estádio, que é 
o único na sede da cidade. Várias lideranças 
políticas prometeram esse feito, mas essa 
conquista foi realizada pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais, através do empenho 
e solicitação do Prefeito Marcílio Oliveira 
Moreira, do vice-prefeito Márcio de Miranda 
e do Deputado Estadual Glaycon Franco, por 
meio do Programa “Campos de Minas”.

Comunidade rioesperense 
presta homenagens à  Nossa 

Senhora do Rosário
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EDITORIAL
 Há sem dúvida um aumento do desemprego em nosso país, refletindo 
sobremaneira em nosso município. Com isso observamos um crescimento no 
número de delitos. Devemos ficar atentos, pois não queremos que aconteça aqui 
o que ocorre em outras cidades onde o crime se instalou e a população vive a 
mercê de bandidos.
 Como Rio Espera é um município com poucos habitantes, poderemos 

nos unir e através de pequenas ações, haveremos de conseguir minimizar os efeitos da crise e 
desemprego, proporcionando maior segurança aos moradores.
 As atividades ilícitas, como furto, roubo e tráfico de drogas, se alimentam da pouca perspectiva 
das pessoas. A sociedade organizada, através do poder público, entidades religiosas, Polícia Militar, 
proprietários comerciais e rurais, deve unir-se e, independente de rivalidades, trabalhar para o bem 
de nossa querida terra.
 Devemos pensar seriamente como resolver esses problemas, que não é de um só, mas de 
toda a comunidade que ama e quer uma Rio Espera melhor.

Uma ótima leitura!

Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

Nasci na Récia. Principalmente respirei pela primeira vez na Récia. Dai que 
travei conhecimento com o Reno e o Danúbio. A alma, contudo,sempre 
tristonha. Apartei essa lembrança. Abri de par em par aquela massa 
imperfeita. De todo em todo, fiquei sem saber o que gizar e responder 
ao despropósito da minha loucura. Hoje ainda vivo esbarrando na 
nostalgia. Entre casas antigas e árvores inominadas faço o depósito do 
grande golpe da alma. Não desejo visitar Pasárgada. Não quero a cama 
escolhida. Não sou amigo do rei. Ignoro a mulher que escolherei. Ver 
a gordura de perto é sinistro. O funesto quadro sugere que eu toque 

música adequada, que também não desejo. Atabalhoado sei que vou 
despencar no Sinédrio, onde se toca muita carola.
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 Aconteceu no último 
mês de outubro, a inauguração 
oficial da iluminação do Estádio 
Municipal “Hilário Campos” em 
Rio Espera.
 Há mais de dez anos a 
população rioesperense sonhava 
com a iluminação do Estádio, 
que é o único na sede da cidade. 
Várias lideranças políticas 
prometeram esse feito, mas essa 
conquista foi realizada pelo 
Governo do Estado de Minas 
Gerais, através do empenho e 
solicitação do Prefeito Marcílio 
Oliveira Moreira, do vice-
prefeito Márcio de Miranda e 
do Deputado Estadual Glaycon 
Franco, por meio do Programa 
“Campos de Minas”.
 A cerimônia contou 
com a presença do Deputado 
Glaycon, Prefeito Marcílio, Vice-
prefeito Márcio, vereadores e 
a população.  Com o Estádio 
já iluminado, fizeram abertura 
dos jogos os Veteranos de 
Lamim contra os Veteranos 
de Piranguita. Logo após a 
inauguração, os Veteranos 
de Rio Espera enfrentaram 
os Veteranos de Senhora de 

Oliveira. O primeiro passe 
de bola foi efetivado pelo 
Deputado Glaycon e o Prefeito 
Marcílio.
 Segundo Glaycon Franco, 
essa é mais uma conquista para 
a cidade de Rio Espera, pois 
contribuirá para o esporte e 
entretenimento da população. 
“Rio Espera precisava e almejava 
essa grande conquista que é a 
iluminação do Estádio que tem 

Iluminação do Estádio Municipal Hilário Campos é inaugurada 

uma localização privilegiada 
e, por isso, se transformará 
em uma arena multiuso, com 
a realização de vários eventos 
e festas. Eu me sinto muito 
orgulhoso de ser partícipe 
dessa ação e mais feliz ainda de 
inaugurar essa obra ao lado do 
Prefeito Marcílio e vice Márcio, 
porque esse é um grande sonho 
das famílias rioesperenses”, 
concluiu.
 Além dessa indicação, 
Glaycon Franco conseguiu 
recentemente, por meio 
de emenda parlamentar, a 
instalação de Academias ao 
ar livre para a o Distrito de 
Piranguita e a sede em Rio 
Espera.
 O Prefeito Marcílio 
agradeceu o empenho do 
Deputado nas conquistas para 
o município e, em especial, essa 
iluminação, que é um sonho que 
se tornou realidade e valorizará 
ainda mais o esporte local, 
trazendo benefícios para a área 
social, o lazer e entretenimento.Jogaram no dia da inauguração da iluminação os times Veteranos Lamim X 

Veteranos de Piranguita e Veteranos Rio Espera X Veteranos Senhora de Oliveira



 No último dia 14 de novembro, moradores da 
Rua Antônio Salim Jorge ficaram assustados com o 
desabamento de uma casa. De acordo com populares, 
a casa que estava abandonada já tinha algumas paredes 
caídas e as paredes que ainda estavam de pé vieram ao 
chão.
 Dois carros que estavam estacionados em frente 
à residência foram atingidos pelos destroços que 
ficaram espalhados por toda a rua. A Polícia Militar foi 
acionada por moradores e, de acordo com o Sargento 
Lélis, apesar do susto não houve vítimas, apenas danos 
materiais.
 Ainda de acordo com ele, o Prefeito Municipal 
esteve no local para avaliar a situação e uma máquina 
do município foi acionada para retirar o entulho. A 
passagem pela rua foi liberada cerca de uma hora após 
o incidente.

 Movidos pelo sonho de 
levar o verdadeiro significado 
do Natal para aqueles que 
mais precisam, os jovens de 
Rio Espera, em parceria com 
o movimento Shalom, estão 
empenhados na realização de 
mais um Natal Solidário.
 Criado em 2012, o 
projeto é abraçado por toda 
comunidade rioesperense que 
muito incentiva e contribui 
com a doação de roupas, 
alimentos e brinquedos. Todo 
o material é entregue a algumas 
comunidades do município com 
muito carinho pelos jovens, que 
juntos promovem um momento 
de solidariedade, igualdade, 
cultura, atenção e lazer para as 
crianças e suas famílias.
 De acordo com os 
organizadores, todos que 
tiverem interesse em fazer 
qualquer doação poderão 

deixar nas casas dos membros 
do grupo de jovens, da Isabela 
ou Fernanda em Rio Espera, 
até o dia 15 de dezembro. 
Poderão ser doados brinquedos, 
alimentos e roupas.
 Ainda segundo os 
organizadores, a entregue de 
todo o material arrecadado 
será nos dias 20, 21 e 22 de 
dezembro: “No último ano o 
nosso projeto foi um sucesso e 
conseguimos levar muita alegria 
para as crianças e familiares. 
Esperamos neste ano atender 

Jovens de Rio Espera trabalham para promover mais um 
Natal Solidário na cidade

todas as comunidades, com 
ênfase nas mais carentes, e levar 
ainda mais carinho em forma 
desse ato solidário”, destacaram.
 Os trabalhos serão 
encerrados no dia 22 de 
dezembro com uma tarde 
cultural e com o sorteio de 
uma  rifa de uma camisa oficial 
do Clube Atlético Mineiro. Os 
bilhetes estão sendo vendidos 
pelos jovens na cidade pelo 
valor de R$2,00.
 Participe você também 
dessa bonita ação.

Casa abandonada desaba em Rio Espera                                      
e assusta moradores
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 A comunidade do 
Rosário em Rio Espera, esteve 
em festa no último mês de 
outubro com a comemoração 
da Festa de Nossa Senhora do 
Rosário.
 Além da participação 
da comunidade, que prestou 
suas homenagens, houve a 
participação do grupo de 
Congado, Apostolado da 
Oração, Escolas Estaduais 
“Monsenhor Francisco Miguel 
Fernandes” e “Major Miranda”, 
Clube do Cavalo, Leandro 
dos teclados além das várias 
comunidades.
 De acordo com Padre 
Wenderson, foi um momento 
de celebrar junto com toda 
a paróquia que acaba se 
envolvendo nesse momento 
de devoção. “A Festa de Nossa 
Senhora do Rosário surgiu a 
partir de uma consideração 
sociocultural e histórica dos 
negros. Significa que aqui tem 

um passado que mostra essa 
história, essa expressividade 
religiosa para dedicar à Nossa 
Senhora a sua fé e a sua devoção. 
Agradeço em especial as escolas, 
o Clube do Cavalo e o grupo do 
Congado que abrilhantaram as 
festividades. Este ano tivemos 
a Oração do terço meditado 
pelo grupo do Apostolado 
da Oração. Houve também o 
envolvimento nos leilões, que é 
a representação de uma oferta 
generosa. Agradeço a todos que 
trabalharam e se envolveram 
nessa festa e espero contar com 
o apoio de todos no próximo 
ano”, ressaltou.

Desfile de Carros de boi

 Pelo sexto ano 
consecutivo, como forma de 
homenagear a Senhora do 
Rosário e para resgatar os velhos 
tempos vividos na cidade, foi 
preparado mais um desfile de 
carros de boi. Organizado pela 
Paróquia, com a colaboração 

Comunidade rioesperense presta homenagens  à                                       
Nossa Senhora do Rosário

da população, o desfile contou 
com a participação de vinte e 
nove carros de boi dos Distritos, 
de algumas comunidades e 
cidades vizinhas.
 O desfile com os 
carreiros e candeeiros saiu da 
Rua Benedito Valadares, guiado 
por três Amazonas e porta 
bandeiras, e percorreu as ruas da 
cidade até a Praça da Piedade, 
onde recebeu a benção do Padre 
Wenderson e uma lembrança 
das mãos da rainha do próximo 
ano.
 Logo após o evento, 
houve leilão de algumas 
mercadorias em frente à Igreja 
Nossa Senhora da Piedade.



 Somente nesse mês de 
novembro, três furtos foram 
cometidos na cidade. E graças a 
ação rápida da equipe policial 
do Destacamento da PM de 
Rio Espera, os autores foram 
localizados e presos.
 No dia 03, a presença 
policial foi solicitada por dois 
cidadãos rioesperenses. A 
primeira solicitação aconteceu na 
propriedade de um senhor que 
teve seu telefone celular furtado. 
No momento em que os militares 
atendiam essa ocorrência, foram 
chamados por um empresário da 
cidade que relatou ter sumido um 
objeto do seu estabelecimento. 
Os dois solicitantes suspeitaram 
da mesma pessoa. Foi nesse 
momento em que o Sargento Lélis 
e o Soldado Cruz, que atuaram na 
ocorrência, iniciaram as buscas e 
localizaram o suspeito na Rua Bela 
Vista.
 Ao realizarem busca pessoal, 
foi encontrada na cintura do rapaz 
uma faca de aproximadamente 15 
cm. Questionado sobre o porte 
dessa arma branca, o cidadão 
disse que não tem dinheiro para 
comprar um revólver e, por 

isso, carrega uma faca. Ele foi 
questionado sobre os objetos 
furtados e disse desconhecer o 
fato, porém, momentos depois 
ele assumiu a autoria dos furtos 
e confessou que estava com 
o celular no bolso e que a 
furadeira/parafusadeira estava 
com seu comparsa. 
 Em rastreamento, os 
policiais encontraram em um 
orelhão o menor que havia 
ficado com a furadeira. Ele estava 
ao telefone tentando vender 
o objeto para um cidadão da 
Vargem dos Gonçalves. 
 Já no dia 17 de novembro, 
o Destacamento da Polícia Militar 
de Rio Espera foi acionado para 
atender mais uma ocorrência de 
furto. Os militares deslocaram 
até o local, onde o proprietário 
relatou que sua mercearia, 
localizada na área central do 
município, havia sido arrombada 
e alguns objetos furtados.
 De imediato, a equipe 
policial, composta pelo Sargento 
Lélis e os Soldados Cruz e Ribeiro, 
realizou o rastreamento e o autor 
foi localizado na cidade com os 
objetos levados. De acordo com 
o Sargento Lélis, o furto e o 
arrombamento aconteceram em 
dois locais e foram praticados 
pelo mesmo autor, que reside 
em Rio Espera.
 O último fato ocorreu 
no dia 19 desse mês, quando 
os policiais do Destacamento 
da PM de Rio Espera foram 

acionados para atender uma 
ocorrência de furto na cidade. De 
imediato, os soldados Rizzi e Cruz 
se deslocaram até o local para 
averiguação. As vítimas relataram 
que moravam em Belo Horizonte 
e faziam uma mudança para Rio 
Espera, quando deram falta de 
vários de seus objetos.
 Segundo as vítimas, o 
suspeito havia tentado vender 
alguns bens no comércio local e, 
além disso, ele foi visto carregando 
um botijão de gás e um colchão, 
com as mesmas características dos 
que foram furtados, para uma casa 
da cidade. Diante das informações, 
os militares compareceram até 
o local indicado e a proprietária 
do imóvel franqueou a entrada.  
Na presença do provável autor, 
diversos bens furtados foram 
identificados. Logo em seguida, 
os policiais foram até a residência 
do suspeito e localizaram 
alguns outros bens, que foram 
reconhecidos pelas vítimas.
 Nos três fatos, os autores 
receberam voz de prisão 
sendo garantidos seus direitos 
constitucionais. Eles foram 
encaminhados à Autoridade de 
Polícia Judiciária de Conselheiro 
Lafaiete e permanecem à 
disposição da justiça.
 No primeiro caso, com 
envolvimento de um menor, 
esse recebeu voz de apreensão 
pela coautoria no furto e foi 
acompanhado por seu responsável 
legal.

Cresce o índice de furtos em Rio Espera
Fotos: divulgação Polícia Militar de Rio Espera
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Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

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

Natália                                                    
1º/12

Tia Ana                
15/12

Fábio Cruz               
06/12 

Carlos - 08/11       
Said - 22/11           

Alessandra    
09/11 

Mundinha 
13/11

Nicoly                    
26/11

Meire Jane   
03/11 

Anabela       
27/11

Gabriel           
17/11 

Márcio           
15/10   

Geórgia              
03/10

Nicoly - 12/07      
Igor - 28/10              

Kátia e Camila    
04/10



www.foconanoticia.com.br
Fique por dentro das notícias de Rio Espera e região. Os fatos mais 
marcantes e destaque você sabe onde encontrar. Curta também a 

nossa página no facebook. 

www.foconanoticia.com.br

Chegou na região o seu mais novo                       
Portal de Notícias: Foco na Notícia

 O município de Rio 
Espera será contemplado com 
recursos do ICMS Turístico em 
2017. Nesse mês de novembro, 
a Secretaria de Estado de Turismo 
de Minas Gerais (SETUR MG) 
publicou no DIÁRIO OFICIAL 
a indicação dos Municípios que 
serão beneficiados. 
 Dos nove municípios 
que integram o Circuito Villas e 
Fazendas de Minas, sete estarão 
habilitados para receber o 
recurso. Além de Rio Espera, 
estão Caranaíba, Casa Grande, 
Conselheiro Lafaiete, Itaverava, 
Santana dos Montes e Senhora de 
Oliveira.
 De acordo com a SETUR 
esse benefício é fruto de muito 
trabalho, esforço e união dos 
gestores de turismo municipais 
com o Circuito. “Através do 
ICMS Turístico, muito se pode 
fazer para o fomento do turismo 
no município. Parabéns aos 
municípios do Circuito Villas e 
Fazendas por mais essa conquista”, 

destacou a SETUR.
 Ainda segundo a Setur 
MG, uma das maiores conquistas 
para os municípios mineiros foi 
a inclusão do critério “turismo” 
na distribuição de parcela de 
arrecadação do ICMS estadual. 
Pela primeira vez na história da 
economia brasileira, municípios 
terão incentivo financeiro 
para trabalharem a sua gestão 
turística.
 A inclusão do critério 
turismo é um ganho sem 
precedentes para o turismo em 
Minas Gerais, sendo explicado 
pelo fato de o turismo ser um 
dos instrumentos de distribuição 
de renda mais democráticos, 
tendo em vista que a atividade 
permite, a todos os setores da 
economia, um grande benefício, 
promovendo um substancial 
desenvolvimento econômico, 
cultural e social.
 Dessa forma, o ICMS 
Turístico atua como motivador 
e catalisador de ações, visando 

estimular a formatação/
implantação, por parte dos 
municípios, de programas 
e projetos voltados para o 
desenvolvimento turístico 
sustentável, em especial os que se 
relacionam com as políticas para 
o turismo dos Governos Estadual 
e Federal.
 Para ter direito ao repasse, 
o município deverá, anualmente, 
se enquadrar aos seguintes 
critérios obrigatórios:

• Participar de um circuito 
turístico reconhecido pela Setur, 
nos termos do Programa de 
Regionalização do Turismo no 
Estado de Minas Gerais;
• Ter elaborada e em 
implementação uma política 
municipal de turismo;
• Possuir Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR), constituído 
e em regular funcionamento;
• Possuir Fundo Municipal de 
Turismo (FUMTUR), constituído 
e em regular funcionamento.

Fonte: www.foconanoticia.com.br

Município de Rio Espera será contemplado pelo ICMS Turístico


