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EDITORIAL
 Quando escrevo tento levar a cada leitor uma possibilidade de reflexão, 
que nem sempre é a mais correta, mas que pode acarretar discussões, mudanças 
de atitudes e, quem sabe, modificar de alguma maneira a conduta e melhorar o 
convívio em comunidade. Tento mostrar que cada um tem seu livre arbítrio para 
decidir o caminho a seguir.
 E ao recordar sobre o maior ensinamento de Jesus Cristo, que disse que 
“devemos amar ao próximo como a si mesmo”, percebi que há falta de amor 
em quase todas as atividades humanas. O homem se esqueceu do verdadeiro 

sentido da palavra Amor.
 Amor se transformou em sinônimo de sexo, luxúria, ganância e qualquer atividade que dê 
prazer, quando deveria ser um sentimento de amizade, afeição, apego às pessoas e transmitindo paz, 
transformando o mundo em mais justo e fraterno. Dessa maneira, certamente viveríamos muito melhor.
 Há muitos anos, Santo Agostinho escreveu sobre o Amor e de maneira sábia, disse que não 
somos proibidos de realizar nenhuma atividade, desde que lícita, mas que se tenha amor e que a faça 
com amor: “Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor; se gritares, gritarás com amor; se 
corrigires, corrigirás com amor; se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, 
nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos.”

Uma ótima leitura e até a próxima!

Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

 No último mês de agosto, 
representantes do Executivo e 
Legislativo de Rio Espera estiveram 
em Capão Redondo, zona sul de 
São Paulo, na casa do rioesperense 
Mário da Silveira Rocha. O objetivo 
da visita foi condecorá-lo com a 
Medalha Monsenhor Francisco. No 
dia da cerimônia, que aconteceu 
durante a Festa do Rioesperense, 
Mário não compareceu por 
motivos de saúde e, por isso, foi 
condecorado em sua residência.
 Ele é irmão do saudoso 
João Luiz e Tio do vereador 

Fernando.  Trabalhou por muitos 
anos em uma fazenda na Liberdade 
e, ainda muito jovem, foi para São 
Paulo buscar novos horizontes, 
onde constituiu família.
 Mário foi condecorado  em 
sua casa pelos vereadores Fernando 
e João Matias e o Procurador 
Municipal Manoel Lopes. 
 De acordo com Manoel, 
Mário é um apaixonado por Rio 
Espera e fala muito sobre os tempos 
de criança na terra natal: “Nós 
fomos muito bem recepcionados 
e ele ficou muito feliz com a 

nossa visita. Tenho certeza que 
essa homenagem contribuirá para 
a recuperação da sua saúde”, 
concluiu Manoel.

Rioesperense é homenageado 

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

José Maurício   
26/09

Geórgia                                           
03/10         

Cristina 03/10   
Adriana 31/08

Terezinha               
30/10

Glorinha                      
31/10

José Eduardo               
13/10

Fatinha                  
05/10

Manoel           
17/10

Ladinho                                    
23/11         

Alessandra 
09/11

Wanderlei                           
20/11

Dedé                   
dia 20/11

Geraldo                                 
08/11

Dirce                    
dia 10/10

José Afonso                                  
dia 07/10         

Mª Eduarda          
13/10

Arcanjo                                 
24/10

Miguel-26/09     
Gilberto-04/09

Ismar                  
12/10     

Carlos-08/11 
e  Said-22/11

Mª dos Anjos      
16/11     

Lena                
09/11

Sebastião      
27/09

Geraldinha                               
02/10

Kátia e Camila             
04/10

Anderson      
22/10                    

Márcio                   
15/10

Ana Raquel           
29/10         

Meire ao lado do 
filho - 03/11          

Mª Aurélia 
13/11

 A comunidade comemorou no mês de setembro a Festa da 
Padroeira Nossa Senhora da Piedade. As festividades tiveram início 
no dia 18 com o setenário que terminou no sábado dia 26 e houve 
celebração todos os dias. A cada dia, uma comunidade preparava 
a liturgia com suas homenagens à Senhora da Piedade e muitos 
acompanharam em casa as celebrações transmitidas pela Rádio Atual 
FM.
 A festa contou com a participação da Sociedade Musical Santa 
Cecília e dos cavaleiros que prestaram sua homenagem à Padroeira 
no sábado. Os fiéis encerraram as festividades no domingo, com 
Celebração Eucarística na Matriz e, após a Santa Missa, a imagem 
percorreu em procissão pelas ruas da cidade.
 Padre Joselito agradeceu mais uma vez a todos que estiveram 
envolvidos na organização das festividades e aos sacerdotes pela 
presença e generosa colaboração.

Fiéis comemoram festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade



 Emoção e admiração. Foram 
essas as palavras descritas no rosto de 
cada cidadão rioesperense que esteve 
presente na reinauguração da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Piedade 
no último dia 15 de setembro. Esse 
momento ficará marcado na história 
de Rio Espera e será contado para as 
futuras gerações. 
 Alguns dias antes da 
reinauguração, uma imagem peregrina 
de Nossa Senhora da Piedade visitou 
todas as comunidades como forma 
de agradecimento na ajuda recebida 
para a reforma.
 O dia quinze começou com 
várias homenagens e ao meio dia a 
imagem peregrina saiu em carreata 
do Distrito de Rio Melo em direção a 
Igreja Matriz. Quando chegou, foram 
realizadas algumas homenagens com 
a participação da Sociedade Musical 
Santa Cecília.
 Padre Joselito, que muito 
se empenhou para essa realização, 
convidou os coordenadores de todas 
as comunidades para juntos entrarem 
na Igreja com a imagem e a população 
rioesperense acompanhou de perto a 
abertura das portas.
 A cerimônia foi presidida por 
Padre Joselito e teve a presença do 
filho da terra Padre Adilson. A cada 
detalhe da celebração, preparada pela 
comunidade, a emoção era nítida 
nos olhares encantados de todos que 
estavam presentes.
 Padre Joselito, que está há 
poucos anos em Rio Espera, mas que 
foi peça fundamental na reforma da 
Matriz, disse que esse era um desejo 
da população rioesperense desde 
o dia que ele chegou a Rio Espera: 
“Desde quando eu cheguei aqui, o 
grande desejo do povo era reformar 
aquilo que eles têm de maior valor, 
que é o templo. Começamos a 
reformar o telhado e sentimos a 
necessidade em fazer uma reforma 
completa. Nessa reforma trocamos 
toda a parte elétrica, fizemos a pintura 
interna e externa, trocamos também 
todo o sistema de som, revitalizamos 
os bancos, a Sacristia e o banheiro 
que nela existe. Tudo isso para que 

pudéssemos rezar melhor”, explicou 
Padre Joselito.
 Depois da celebração ele foi 
abraçado pelos fiéis e a rioesperense 
dona Odaléia de Assis Silveira, de 82 
anos, muito emocionada agradeceu 
pelo empenho do Padre Joselito 
e o comparou com Monsenhor 
Francisco. “Me lembro que a 
construção da Nossa Igreja Matriz foi 
um sonho.Todos trabalharam de boa 
vontade juntamente com Monsenhor 
Francisco, que se empenhou ao 
máximo, e a igreja foi inaugurada. 
Hoje, quando a imagem de Nossa 
Senhora da Piedade entrou na Matriz 
para a reinauguração, a emoção foi 
bem parecida com aquele tempo. 
Devemos dar o nosso coração para 
o Padre Joselito porque ele é o 
segundo Monsenhor Francisco. A 
nossa Matriz estava precisando dessa 
reforma e ninguém fez o que o nosso 
pároco conseguiu. Ele veio com essa 
força de gigante, consertou primeiro 
o telhado e foi fazendo o que podia 

Muita emoção marcou a reinauguração da Matriz de Nossa Senhora da Piedade
tirando forças das mãos da 
Senhora da Piedade. Ele cuida 
materialmente e espiritualmente, 
assim como Monsenhor fazia. 
E olhando bem para a Igreja, 
vendo como ela ficou tão bonita, 
eu tenho certeza que Monsenhor 
Francisco está lá do céu muito 
agradecido”, ressaltou dona 
Odaléia.
 Padre Joselito agradeceu a 
todos que contribuíram de alguma 
forma e deixou uma mensagem: 
“Agradeço de uma forma especial 
a cada um que contribuiu para a 
reforma, seja com as rifas, com 
o leilão, os depósitos, o serviço 
voluntário, a sua doação ou 
de qualquer outra maneira. Se 
conseguimos reformar o templo 
material, conseguimos reformar 
também o templo que é cada 
um de nós, ou seja, o templo 
espiritual. Respeitando, cuidando 
e valorizando um ao outro na 
nossa cidade”, concluiu.
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Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

Rio Espera escolhe seus novos 
Conselheiros Tutelares

 No último dia 04 de outubro, a comunidade rioesperense 
participou da escolha dos novos Conselheiros Tutelares.  
 Catorze candidatos concorreram a cinco vagas, sendo eleitos 
como titulares: Neide, Regina, Adília, Cornélio e Leninha. Como 
suplentes estão Rosinha, Iolanda, Nayrelle, Daniela e Eliane.
 Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Rio Espera (CMDCA) a posse dos novos Conselheiros 
acontecerá no dia 10 de janeiro de 2016. 
 O Conselho Tutelar foi criado conjuntamente ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e é um órgão municipal responsável 
por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Os Conselheiros 
Tutelares têm como atribuição atender não só às crianças e adolescentes, 
como também atender e aconselhar pais ou responsáveis.

Confira como ficou a votação completa:

 De 17 a 20 de setembro, 
Rio Espera promoveu o VIII 
Festival de Teatro e contou com 
a participação de diversos grupos 
teatrais. Além dos grupos de Rio 
Espera, participaram artistas de 
São Paulo, Lamim, Frei Inocêncio, 
Juiz de Fora, Belo Horizonte, 
Conselheiro Lafaiete, Viçosa, Ouro 
Preto e Congonhas.
 A cidade ficou movimentada 
com a presença de tantos rostinhos 
diferentes, cada um com seu jeito 
de levar a arte através do teatro 
à população. Foram várias as 
apresentações que aconteceram em 
diversos cantos do município.
 Este ano o Troféu de 
premiação foi “Rômulo Pascoal 
Campos”, o saudoso “Rominho” e 
a homenageada foi Lili Silva, pelos 
relevantes trabalhos de teatro 
prestados ao município.  
 Participaram da entrega 

dos troféus Dona Neli, esposa do 
saudoso “Rominho”, o Prefeito 
Marcílio, o Secretário Adjunto de 
Cultura e Esporte Leonardo (Léo), 
a Turismóloga Georgia Kelly e o 

Festival de Teatro reúne diversos grupos teatrais em Rio Espera

Assistente Cultural Adailton.
 Entre as categorias 
premiadas, o grupo “Quase 
Anônimos” de Rio Espera recebeu 
o troféu como elenco revelação.

Familiares do saudoso Rominho, 
Adailton, Leonardo, Geórgia e     

Prefeito Marcílio

Fotos: Giovane Neiva



 Mais uma vez a equipe da 
Assistência Social de Rio Espera 
mostrou que sabe trabalhar e levar 
adiante qualquer projeto que 
beneficie a população rioesperense. 
Prova disso, foi a organização 
da V Ação Social que envolveu a 
participação ativa da Secretaria de 
Assistência Social em parceria com 
diversos órgãos e entidades e o apoio 
fundamental de todas as Secretarias 
Municipais.
 O evento aconteceu na 
Praça da Piedade e foi transmitido 
ao vivo pela Rádio Atual FM, 
através do Programa Comando 
Geral apresentado pela Locutora 
Simone Santiago. Na ocasião, 
houve a participação do Prefeito 
Marcílio, vice-prefeito Márcio, 
Padre Joselito, Diretores das Escolas 
Estaduais e Municipais, Vereadores, 
representantes das Polícias Civil e 
Militar, Secretários Municipais e 
diversas famílias rioesperenses.

 Foram ofertados ao 
público vários serviços gratuitos 
como Confecção de Carteira 
de Identidade, cartão do SUS e 
CPF, corte de cabelo, manicure, 
aferição de pressão arterial e 
glicemia, vacinação, orientação 
sobre saúde bucal, orientação e 
cadastramento do CAR, campanha 
de combate à dengue, tabagismo, 
avaliação realizada com psicólogo 
e nutricionistas, além de vários 
outros serviços de saúde.
 Como  parte da 
programação, houve ainda 
apresentação dos grupos da Melhor 
Idade de Rio Espera, Piranguita e 
Rio Melo que alongaram, dançaram 
e cantaram. O grupo de violão, 
coordenado por Maurício Rangel 
e Mariza, fizeram uma belíssima 
apresentação. Também aconteceu 
uma dança realizada pelos alunos 
da Escola de Piranguita e da Escola 
Estadual “Major Miranda”. 

 As crianças se divertiram 
com pintura facial, pula-pula, 
escorregador, balão, pipoca e algodão 
doce. Houve também animação com 
a presença da Galinha Pintadinha 
couver, diversas brincadeiras e 
apresentação de capoeira, com os 
professores e alunos que deram um 
show na praça. 
 A Secretária de Assistência 
Social, Alessandra Silveira, agradeceu 
a presença de todos e principalmente 
àqueles que contribuíram de alguma 
forma para a realização desse evento 
que já faz parte do calendário de 
Rio Espera: “Trabalhamos sempre 
com o objetivo de levar o melhor 
em entretenimento e prestação 
de serviços para a população. Este 
ano inovamos e ao invés do lanche 
foi servido um delicioso almoço. 
Esperamos que no próximo ano o 
nosso evento consiga atrair ainda 
mais famílias e que tenha muitos 
outros parceiros”, concluiu. 

Ação Social atrai centenas de pessoas para a Praça da Piedade

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto e Newton Silveira
PEDRAS

“O homem se vai e os pensamentos ficam gravados nas páginas de um livro 
qualquer”. Não escrevi livro algum, as derrotas que aprendi meu sogro me ensinou 
a suporta-las. Ainda que eu pudesse aprender e preserva-las eu não as entenderia. 
Aliás, a vida não é mesmo pra se entender. Posso conviver com as pedras vazias 
da rua e uma ponta de cigarro que acabei de jogar naquelas pedras solitárias. As 
palavras nos consomem, os olhos podem nos enganar, mas, o coração desse velho 
poeta não se cansa de ouvir Newton. Pudesse eu ter vivido, aprendido o que você 
viveu.
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 Durante todo o mês de 
setembro, o Grupo Liga Ecológica 
Santa Matilde (LESMA) de 
Conselheiro Lafaiete levou poesia, 
teatro, cidadania, ecologia e 
muitas outras apresentações para 
algumas cidades da região no 
Projeto “Setembro Verde”. Além de 
Rio Espera, participam as cidades 
de Conselheiro Lafaiete, Lamim, 
Itaverava e Belo Horizonte. 
 O Projeto teve início no dia 
cinco na capital mineira e, segundo 
os organizadores Osmir e Wagner, 
esse é o sexto ano de trabalhos com 
lançamentos de livros, interação 
com a cultura popular, momentos 
ecológicos, caminhada da primavera 
entre várias outras atrações. 
 Dentro da programação 
do Setembro Verde, no dia 14 de 
setembro, aconteceu o evento 
“Radio Poesia Social” realizado no 
Centro de Convivência dos Adultos 
Especiais, no Bairro Museu em 
Lafaiete, onde proporcionou uma 
experiência participativa entre os 
jornalistas convidados e os usuários 
do Centro de Convivência dos 
Adultos Especiais. Participaram do 
evento, a convite dos organizadores 
Wagner e Osmir, a Radialista da 
Rádio Atual FM 98,7 e Jornalista 
do Informativo Rio Espera em Foco 
Simone Santiago, os radialistas de 
Conselheiro Lafaiete Gina Costa e 
Pablo Leonardo da Rádio Carijós, 
Amauri Machado e Amauri Guedes 
da Rádio Cidade, Giovanni Pablo 
da Rádio Queluz, José Carlos Viera 
da Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete e comunicadores da TV 
Cidade e Fato Real. E a tarde foi 
muito divertida e descontraída onde 

os convidados contaram um pouco 
da experiência como jornalistas 
e radialistas e quais os desafios 
encontrados na profissão. Já os 
assistidos cantaram e encantaram a 
todos os presentes. 
 Também como parte 
da diversificada programação, 
foi realizado no Solar Barão de 
Suassuhy em Conselheiro Lafaiete 
o evento “Sala de Imprensa”, que 
contou com a participação do 
escritor, jornalista, pesquisador e 
presidente da Academia Mineira 
de Letras, Olavo Romano e do 
escritor e superintendente de 
Bibliotecas Públicas e Suplemento 
Literário, Lucas Guimaraens. Na 
ocasião, houve a presença de 
alguns jornalistas da região, entre 
eles a Jornalista Simone Santiago 
do Informativo Rio Espera em 
Foco que teve a honra em receber 
do Grupo LESMA a medalha 
Setembro Verde.
 Em Rio Espera, houve 
apresentações na Casa de Repouso 
de e na Praça da Piedade. O 
Grupo LESMA ainda fez uma bela 
apresentação de poesia com a 
parceria do “Coral Monsenhor 
Francisco”. Como encerramento 
houve show de Felipe & Nando. 

 No domingo, ainda aconteceu 
a Caminhada da Primavera que seguiu 
até a cidade de Lamim com paradas 
para recitação de poesias.
 Wagner e Osmir falaram sobre 
a programação nos dois eventos 
chave do Grupo: “A LESMA tem dois 
eventos principais durante o ano, que 
é o “Abril Poético” onde visamos o 
lado artístico e cultural e o “Setembro 
Verde”, que além de integrar a cultura 
há também as questões ligadas ao 
meio ambiente. Esse projeto vem 
consolidar a integração com cultura 
popular e pretendemos aumentar a 
consciência ambiental das pessoas 
para que sejamos críticos sobre os 
problemas ambientais que vivemos. 
Assim, despertaremos nas pessoas 
a noção de preservar o planeta”, 
concluíram. 

Rio Espera recebe Grupo LESMA com projeto “Setembro Verde”

A Jornalista Simone Santiago recebeu 
a Medalha “Setembro Verde” das mãos 

dos escritores Olavo e Lucas.

Grupo Lesma e Coral “Monsenhor Francisco”

Neste ano de 2015 o time de futebol criado pelo rioesperense 
Jésus Trant completa 50 anos. Confira na próxima edição 

matéria completa sobre a trajetória desse ilustre rioesperense e 
como foi criado o time que faz sucesso até hoje.



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

Escola Municipal ganha o nome do saudoso Professor 
“Geraldo Silva Peixoto”

www.humanlab.com.br

 No último dia 26 de 
setembro, a comunidade escolar do 
Córrego Fundo ganhou um presente. 
De acordo com a Lei  Municipal nº 
1.386/2014, através de uma indicação 
do Presidente da Câmara Fernando 
e por intermédio da Administração 
Municipal, agora a escola passou 
a ter o nome do saudoso Professor 
Peixoto. 
 Uma homenagem mais 
que merecida a um cidadão que 
contribuiu para a área educacional  e 
social de muitos rioesperenses.
 Na ocasião da homenagem, 
marcaram presença o Prefeito 
Marcílio, vice-prefeito Márcio, 
Vereadores Fernando e Tia Ana, 
o Procurador Municipal Manoel 
Lopes, a Secretária Municipal de 
Educação Terezinha Cunha, a esposa 
do saudoso Peixoto senhora Maria 
Aniceta Peixoto e sua filha Marília, 
Aparecida e Isabel que são tias de 
Aniceta, o professor Abel Lourenço, 
pais, alunos da escola e a população 
em geral.
 Professor Peixoto era casado 
com Maria Aniceta, conhecida 
carinhosamente por “Pequena” e 
pai de três filhas: Patrícia, Sandra e 

Marília. Era apaixonado por aquilo 
que fazia: dar aulas, treinar os 
meninos e meninas para jogarem 
um futebol arte e estava sempre 
à frente da organização do desfile 
de 7 de Setembro promovido 
pela Escola Estadual “Monsenhor 
Francisco”.
 Durante a cerimônia, uma 
aluna leu uma belíssima poesia 
dedicada ao professor Peixoto. 
O Vice-prefeito Márcio destacou 
a atuação do educador em Rio 
Espera: “Estamos muito felizes em 
poder homenagear uma pessoa tão 
especial como o Peixoto. Um ser 
humano simples, mas de coração 
enorme que foi um dedicado 
professor e treinador durante 
muitos anos aqui em Rio Espera. 
Essa é uma homenagem mais do 
que justa”, ressaltou.
 Muitas foram as palavras 
dedicadas ao Professor que só 
deixou lembranças boas para a 
população que o adorava. A esposa 
“Pequena” agradeceu em nome da 
família a homenagem: “Deixo meu 
agradecimento principalmente 
ao Fernando que teve a ideia de 
colocar o nome do meu esposo na 

escola e acho que ele é merecedor 
de tudo isso, porque foi muito 
atuante e dedicado a tudo que ele 
fazia”, comentou emocionada.


