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Rioesperense se destaca
na organização dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos
aqui no Brasil
A rioesperense Luciana de Miranda
Moreira, filha do senhor Raul e dona Dalva, é
uma dessas pessoas que saiu de Rio Espera e que
se destacou com seu trabalho.
Formada em Educação Física, Fisioterapia,
com três pós-graduações de Educação Física
Escolar, Treinamento Esportivo Adaptado e
Docência Superior e, ainda, Mestrado em
Engenharia Biomédica, Luciana participou
recentemente da organização de um dos maiores
eventos esportivos realizados nesse ano aqui no
Brasil: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Rioesperense leva
alegria para as crianças
no dia 12 de outubro
Em Rio Espera, a comunidade do
Buraco do Paiol foi presenteada através de
uma inciativa do rioesperense Alexsander de
Jesus, conhecido por Alex.
Ele conseguiu com a contribuição
do comércio local, muitos doces que foram
entreges às crianças.
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Rapaz agride Policial Militar
em Rio Espera com golpe de
foice
Um soldado da Polícia Militar de 25
anos foi agredido por um rapaz com uma foice.
A Polícia então iniciou um intenso rastreamento
para capturar o fugitivo.
A cidade esteve movimentada e contou
com o apoio de policiais das cidades de Alto Rio
Doce, Cipotânea, Lamim, Senhora de Oliveira,
Itaverava, Catas Altas da Noruega, Piranga e
Carandaí, além do helicóptero Pegasus, BOPE,
CIA MASP, ROTA, Tático Móvel e PRE.
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EDITORIAL
Por várias vezes escrevi em meus editoriais sobre a importância da
educação, mas percebo que, a cada dia, estamos piores nesse quesito. As
escolas não têm conseguido transmitir os ensinamentos necessários para
que os cidadãos do futuro saibam compreender a verdadeira importância
do “aprender”.
Estamos assistindo alunos que não aprendem o necessário, na
maioria das vezes não pela culpa dos professores, mas por métodos escolares que não
exigem dos alunos o mínimo de conhecimento e, assim, os estudantes saem das escolas
como analfabetos funcionais: leem, mas não compreendem e, com isso, não têm a
capacidade de raciocinar e entender.
Essa situação pode atrasar em muito o desenvolvimento de nosso país, pois há
vários anos nossos governantes não têm olhado a educação com a devida importância.
Há vários séculos, o matemático Pitágoras já dizia: “Educai as crianças e não será necessário
punir os homens”.
A valorização da educação passa por várias reformas. Pode ser pela pedagogia
aplicada, da maneira como se vai avaliar o desempenho escolar, mas nenhuma é mais
importante do que o da qualificação dos profissionais da educação. Um aluno podese conseguir a cada ano, mas um professor qualificado depende de vários anos de
dedicação e estudo. Por isso, os nossos governantes devem dar todas as condições para
o desenvolvimento de profissionais capacitados. Para tanto, além de cursos, há de haver
uma melhoria salarial, que faça com que os bons professores não sejam perdidos pela má
remuneração oferecida.
O verdadeiro professor é abnegado, ou seja, ele renuncia de várias coisas apenas
pelo prazer de ensinar, pois como disse Cora Coralina: “Feliz é aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”, pois ele será o verdadeiro mestre.
Uma ótima leitura.
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago
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Eleições 2016 em Rio Espera
As eleições aconteceram
no dia dois de outubro e Rio
Espera, que é tradicional pela
rivalidade na política, teve uma
disputa acirrada entre os dois
candidatos.
O candidato Marquinho
Matipó foi eleito com 2.267
votos (50,21% dos votos
válidos). Márcio da Tia Ana,
obteve 2.248 votos (49,79% dos
votos válidos). Uma diferença de
dezenove votos.
A cidade tem 5.319 eleitores
e teve um comparecimento às
urnas de 4.757 cidadãos. Tivemos
a apuração de 173 votos nulos e
69 brancos.

Fonte: TRE/MG

Rio Espera elegeu também nove vereadores que
representarão o povo nas decisões da cidade nos próximos
quatro anos.
Apenas quatro se reelegeram.

1 - Marquinhos do Transporte (PMDB): 280 votos
2 - Dedé do Padilha (PSC): 274 votos
3 - Natália do Júlio Moreira (PSC): 270 votos
4 - Auxiliadora (PR): 252 votos (reeleição)
5 - Fernando do João Luiz (PSDB): 225 votos (reeleição)
6 - Zé do Zinho (DEM): 203 votos
7 - Roberto da Piranguita (PR): 187 votos (reeleição)
8 - Irani Silveira (PMDB): 173 votos
9 - Juliano Motorista (PMDB): 156 votos (reeleição)

O QUADRO
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Estou sentado à esquerda de um quadro maravilhoso, a
primeira casa à minha esquerda é maravilhosa, antiga quanto
às nossas paixões. À direita só uma porta fechada. À esquerda
continua a rua, duas casas pequenas e um sobrado que não
me permitem visualizar a rua à direita. Isto me parece que
lá no fundo do sobrado exista um homem, que me parece
ser o acolhedor de toda a tristeza deste quadro. Mas na
verdade, o que é tristeza? Pode ser pela hora? Pode ser pela
saudade? Pode ser pela fantasia por estar vislumbrando este
quadro. Quem sabe? Meu sogro repousa tranquilo em sua
poltrona de tantos anos. O quadro, outrossim também se
encontra à esquerda. A minha mão direita simplesmente está
vazia, eu a levo até o coração, peço perdão e beijo a minha
fantasia, impossível descrever esta sensação. É preciso que nós
entendemos que nada é impossível. Nesta casa maravilhosa,
este velho poeta renasceu. Mas existe uma irmã, que me deu a mão esquerda, a mão
direita, mas principalmente me ofertou o coração. Existe minha amada, seus pais, seus
irmãos, e eu tenho que colocar um ponto final, são Deuses perdidos na terra que me
ajudaram a sobreviver.
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Rioesperense se destaca na organização dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos aqui no Brasil
Fotos: Divulgação

A pacata cidade de Rio
Espera revela várias belezas e
muitos talentos. Se andarmos
em cada canto do município
encontraremos cidadãos que
revelam
grandes
histórias.
Há também aqueles que não
residem na cidade, mas que por
onde passam levam o nome
da terra natal e se destacam no
lugar onde vivem.
A rioesperense Luciana
de Miranda Moreira, filha do
senhor Raul e dona Dalva, é
uma dessas pessoas que saiu de
Rio Espera e que se destacou
com seu trabalho.
Formada em Educação
Física, Fisioterapia, com três
pós-graduações de Educação
Física Escolar, Treinamento
Esportivo Adaptado e Docência
Superior e, ainda, Mestrado em
Engenharia Biomédica, Luciana
participou recentemente da
organização de um dos maiores
eventos esportivos realizados
nesse ano aqui no Brasil: os

Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Em entrevista ao nosso
Informativo, ela disse que
trabalha com modalidades
paralímpicas há muitos anos e
em 2002 ela conheceu a bocha:
“Foi muito bacana conhecer esse
esporte e muitos atletas eram
pacientes na clínica da faculdade
que eu estudava Educação
Física. O voleibol sentado
estava vindo para o Brasil e na
época eu já conversava com
a faculdade para montar um
centro de treinamento. Foi aí
que conseguimos levar atletas
que foram selecionados para o
Pan em 2003”, explicou.
Em 2005 ela teve três
atletas convocados para a
Seleção Brasileira de vôlei
sentado, também foi convocada
como Preparadora Física e foi aí
que começou a frequentar esses
campeonatos maiores. Luciana
participou do primeiro mundial
em 2005 e voltou com a medalha
de bronze com o voleibol
sentado do Brasil. Participou
do mundial de 2006 e em 2010
do campeonato Paramericano
e ganhou a medalha de prata.
Ela ainda foi para a disputa do
Parapan em 2011 e em Londres
como Preparadora Física.
Quando
retornou,
Luciana se distanciou um
pouco dos esportes por causa
da faculdade de Fisioterapia.
Ao terminar, ela se tornou
Fisioterapeuta das equipes do
SESI São Paulo de Paralimpíadas e,
por essa vivência com o esporte,
foi chamada para participar do
Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos.
De acordo com ela, essa
participação foi de grande valia

para a sua carreira e muito
importante para a sua vivência
pessoal: “A participação nos
jogos contribuiu muito para a
minha carreira profissional e foi
muito bacana. Como pessoa
enaltece, porque você trabalha
em um local que tudo é muito
grandioso e você aprende a
resiliência, a ter a paciência
de entender que cada coisa
tem seu tempo. Tornei-me
uma profissional mais madura
e com uma bagagem enorme,
ainda mais sendo os jogos
realizados aqui no Brasil. Foi
muito prazeroso”, destacou.
A
rioesperense
mora
atualmente em Mogi das
Cruzes, São Paulo, e trabalha
no Comitê Paralímpico.
O nosso Informativo
a parabeniza e que continue
com todo esse trabalho
engrandecedor que fará parte
da sua carreira brilhante.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
PROGRAMAÇÃO

27 de Outubro- Quinta-Feira

“Maria modelo de oração e vida”
19h30- Celebração Eucarística na Igreja do Rosário
Responsável pela liturgia: E. E. “Major Miranda”

28 de Outubro–Sexta-Feira

“Maria, a Missionária do Pai”
19h30- Celebração Eucarística na Igreja do Rosário.
Responsável pela liturgia: E. E. “Mons.Francisco”

29 de Outubro–Sábado

“Maria, mãe da misericórdia”
12h- Desfile de carro de boi.
19h30- Celebração Eucarística e logo após caminhada para a Igreja do
Rosário onde haverá o levantamento do Mastro de N. S. do Rosário.
Logo após a celebração show com Leandro dos Teclados.
Responsável pela liturgia: Clube do Cavalo.

30 de Outubro – Domingo

“Maria, medianeira da misericórdia do Pai.”
14h-Saída do Reinado da Igreja do Rosário para a Matriz, com animação do
Congado.
15h- Celebração Eucarística festiva, procissão até a igreja do Rosário,
cerimônia de coroamento do novo reinado, apresentação do Grupo de
Capoeira e, logo após, retirada do mastro seguida de procissão até a casa do
novo reinado.
Participação: Equipe de Liturgia
OBSERVAÇÕES:
 As festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário serão animadas
pela Banda Musical Santa Cecília e pelo Congado
 Leilão de prendas durante o tríduo e leilão de gado no domingo após a
missa
 Todos os dias do tríduo haverá às 7h, 12h e 18h30 terço meditado sob a
organização do apostolado da oração e do terço dos homens.
Desde já agradecemos sua participação, seu apoio, sua oferta, pedindo à
Rainha do Rosário que derrame bênçãos sobre você e sua família.
Visto: Pe Wenderson José da Silva e Conselho Comunitário de Pastoral do
Rosário.
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Rioesperense leva alegria para as crianças
no dia 12 de outubro
O último dia 12 de
outubro, dia das crianças, foi
marcado pela promoção de
ações sociais que levaram muita
alegria às crianças da região.
Em Rio Espera, a
comunidade do Buraco do
Paiol foi presenteada através de
uma inciativa do rioesperense
Alexsander de Jesus, conhecido
por Alex. Um gesto simples que
contribuiu muito não só para ver
a alegria e o sorriso estampado
no rosto das crianças, mas
também para mostrar que com
muito pouco você consegue
levar adiante um projeto e
transformá-lo em felicidade.

Com o apoio e a
colaboração
do
comércio
local e de rioesperenses, Alex
conseguiu arrecadar muita bala,
pipoca e pirulito e levou para as
crianças no dia 12.
A comunidade estava
em festa com as homenagens à
Nossa Senhora Aparecida e ficou
muito feliz com essa surpresa.
Alex agradeceu o apoio
de todos e pretende dar
sequência a essa ação em outros
anos: “Agradeço a todos que
me incentivaram e ajudaram
para que eu pudesse realizar
esse momento de alegria para
os baixinhos”, concluiu.

Foto: Divulgação Ruan

Alex conseguiu arrecadar muitos
doces

5ª Cavalgada “Amigos de Santo Antônio”
No último dia 20 de outubro, Rio Espera recebeu a 5ª
cavalgada “Amigos de Santo Antônio”.
Com cerca de dez participantes, os cavaleiros saíram da
Igreja de Santo Antônio em Conselheiro Lafaiete, passaram por
Rio Espera e seguiram para Joselândia, onde passaram a noite. No
outro dia, eles retornaram para Lafaiete para o Parque de Exposição
onde tiveram uma bela recepção e, logo depois, seguiram para
Congonhas.

Polícia Rodoviária Federal retoma fiscalização da
Fonte: PRF
chamada Lei dos Faróis
Desde o último dia 20 de
outubro, a Polícia Rodoviária
Federal
(PRF)
retomou
a
fiscalização da chamada “Lei dos
Faróis” em rodovias federais. Os
condutores que trafegarem com
os faróis baixos apagados durante
o dia serão autuados.
A fiscalização será válida
onde houver a sinalização definida
no Código de Trânsito indicando
que o condutor trafega, sem
dúvida, em rodovia e vale para os
trechos urbanos e os rurais.
A
PRF
mapeará
as

rodovias federais e notificará
o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(DNIT) ou a Agência Nacional
de
Transportes
Terrestres
(ANTT) sobre os trechos que
necessitem da devida sinalização
para que haja a sua adequação à
determinação judicial.
O descumprimento da
Lei resulta em multa de natureza
média, cujo valor atual é de R$
85,13. A partir de novembro de
2016, o valor da multa passará
para R$ 130,16.

Durante o primeiro mês
de vigência da lei, 8 de julho a
8 de agosto, a PRF registrou 117
acidentes do tipo colisão frontal
durante o dia e em pistas simples,
número 36% menor comparado
aos 183 registrados no mesmo
período de 2015. Nestes acidentes,
39 pessoas morreram e 67 ficaram
gravemente feridas, números
respectivamente 56% e 41%
menores quando comparados ao
mesmo período do ano passado,
em que houve 88 óbitos e 113
feridos graves.

Aniversariantes em Flash

Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.

Elza
14/09

Jéssica - 17/10
Mirtis - 10/10
Geiciane - 20/11

Beado
24/10

Wanderlei
20/11

Maria do Nascimento
25/12

Paulo Rubatino
02/12

Geraldo Coelho
08/11

Geraldo (Ladim)
23/11

Maria dos Anjos
16/11

Maria Aurélia
13/11

Gabriel Rangel
11/12

José Afonso
07/10

Ismar Saraiva
12/10

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete
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Rapaz agride Policial Militar em Rio Espera
com golpe de foice
No último dia 16 de
outubro, moradores de Rio
Espera ficaram apreensivos com
um fato violento que aconteceu
na cidade.
Um soldado da Polícia
Militar de 25 anos foi agredido
por um rapaz com uma foice.
De acordo com informações,
por volta das 06h30, o soldado
Rafael Santos estava em um
estabelecimento
comercial
da Rua Benedito de Souza e
o cidadão de 31 anos entrou
no local com uma foice em
mãos, dirigiu-se até o militar
e alegou não ter gostado dele
ter chamado a sua atenção.
Foi nesse momento que ele o
golpeou. O soldado conseguiu
se desvencilhar, mas acabou
sendo atingido no braço. O
agressor fugiu em direção a
estrada que dá acesso ao distrito
de Rio Melo.
Rafael
Santos
foi
imediatamente socorrido e

levado até o hospital da cidade,
onde o SAMU foi acionado e
o transferiu para Conselheiro
Lafaiete. De lá, ele foi
encaminhado para o Hospital
e Pronto Socorro João XXIII na
Capital Mineira onde passou
por cirurgia.
A Polícia então iniciou
um intenso rastreamento para
capturar o fugitivo. A cidade
esteve movimentada e contou
com o apoio de policiais das
cidades de Alto Rio Doce,
Cipotânea, Lamim, Senhora
de Oliveira, Itaverava, Catas
Altas da Noruega, Piranga e
Carandaí, além do helicóptero
Pegasus, BOPE, CIA MASP,
ROTA, Tático Móvel e PRE.
Depois de um intenso
rastreamento, ele foi encontrado
pelos policiais na estrada que dá
acesso ao Distrito de Rio Melo.
De acordo com o Soldado
Adão, do Destacamento de Rio
Espera, o agressor disse que

ele estava sendo injustiçado
e discriminado e, por isso,
tinha que fazer alguma coisa
para chamar a atenção da
cidade. Foi aí que ele entrou
no estabelecimento e decidiu
agredir o Soldado Rafael.
O Sargento Lélis de Rio
Espera, agradeceu a todo o
efetivo da PM que se empenhou
na captura: “Pelo fato de termos
agido rápido, conseguimos
capturar e prender o autor do
delito. Foi um trabalho intenso
e em conjunto que resultou no
sucesso das buscas”, destacou.
A Perícia Técnica foi
acionada e realizou os devidos
trabalhos periciais.
A foice utilizada na
agressão não foi localizada e
o cidadão encontra-se preso
na Delegacia em Conselheiro
Lafaiete à disposição da
autoridade policial. O soldado
atingido passou por cirurgia e
recupera-se bem.

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

