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 Padre Geraldo disse estar realizado por 
sua caminhada. Ele agradeceu a contribuição 
de todos os amigos, ao prefeito, aos familiares, 
a comunidade da Varginha e a todos que não 
mediram esforços para a organização dessa 
bonita festa em comemoração as Bodas de 
Ouro Sacerdotal.
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 Graças a Deus eu tenho sorte! Ah! Como eu tenho sorte! 
Mas não basta só a sorte. Quando queremos algo melhor para 
as nossas vidas, só contar com a sorte é um azar. Há um estreito 
caminho entre a sorte e o azar que nos leva a uma encruzilhada: 
o sucesso ou o fracasso. Saber o que se quer é um dom de poucos. 
Porém, não há sucesso sem o esforço e quanto mais se trabalha, 
mais sorte é possível ter. “Sorte é isto. Merecer e ter”, escreveu 
Guimarães Rosa. 

 Por isso, quando se fala em sorte ou azar, devemos observar que ninguém consegue 
as coisas por acaso, certamente há uma capacidade da pessoa e a oportunidade está 
presente, na hora certa. A competência faz a ocasião, que no caso leva ao sucesso. Assim, 
não devemos entregar a Deus o nosso sucesso ou fracasso, mas agradecê-lo pelos dons 
que nos proporcionou e desenvolvermos ao máximo nossas habilidades, para que as 
oportunidades não sejam desperdiçadas e coloquemos a culpa no azar.
 A vida é curta. Quando assustamos já passamos por ela. Culpar o azar por aquilo 
que não fizemos, ou à falta de sorte, é tolice e apenas faz com que nossas vidas não 
tomem um rumo certo. Há uma fase que aprendi com meu sogro, saudoso senhor Mário 
Reis Carvalho: “Toca para adiante”! Com os fracassos aprendemos a aprimorar e, com 
certeza, haverá mais oportunidades de sucessos!

Uma ótima leitura e até a próxima!

Jornalista e Editora do Informativo Rio Espera em Foco
 Simone Santiago 

Fique ligado!
Vem aí a 11ª Festa do Peão de Piranguita, 

Distrito de Rio Espera, de 04 a 07 de junho.



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

Davi e Fabinho                             
dia 10/04                

Dorinha                   
dia 14/04

Ana Lívia                   
dia 27/04

Valéria Cristina                 
dia 08/04

Lucas Gonçalves                  
dia 25/04

Taís                     
dia 06/04

Raquel Nogueira                         
dia 09/04                

Tharley                    
dia 12/04

Nadir                 
dia 02/04

Mariinha                   
dia 17/04

Efigênia                  
dia 05/04

Raimundo Tutú                     
dia 10/04

Cursos do Pronatec proporcionam qualificação e 
geração de renda em Rio Espera

 A cidade de Rio Espera 
tem crescido nos últimos anos 
e, com isso, a busca por um 
emprego, por uma qualificação 
também cresce. Pensando nisso, 
a Administração Municipal tem 
sempre conseguido cursos de 
qualidade para o município 
que proporcionam qualificação 
profissional e geração de renda.
 Em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o Instituto 
Federal IF Sudeste Campus 
Barbacena, já foram oferecidos 

na cidade vários cursos do 
Pronatec (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego) que formaram 
oitenta alunos com duas turmas 
de Cuidador de Idosos, uma 
turma de Confeiteiros e outra 
de Agentes Comunitários de 
Saúde.
 Neste mês de abril, desta 
vez em parceria com o Instituto 
Federal de Minas Gerais (IFMG) 
Campus Congonhas, novos 
cursos do Pronatec estão sendo 
oferecidos à população, como 

Operador de Computador, 
Aconselhador em Dependência 
Química, Confeiteiros e Agente 
Comunitário de Saúde.
 De acordo com a 
Secretária de Assistência Social, 
Alessandra Silveira, por causa 
dessas parcerias, o município 
de Rio Espera tornou-
se o Centro de Referência 
Regional do Pronatec. “A 
população rioesperense só 
tem a ganhar com esses cursos 
que proporcionam uma 
maior geração de renda para 
as famílias. As aulas nesse 
novo módulo já iniciaram 
com setenta e seis alunos e a 
população pode aguardar, 
pois novos cursos estão por vir 
em parceria com os Institutos 
Federais”, concluiu.



 No último dia 11 de abril, a 
comunidade da Varginha em Rio 
Espera se reuniu para comemorar 
os 50 anos de Sacerdócio de 
Padre Geraldo Ladislau Campos.
 A comunidade preparou 
uma grande festa que contou com 
a participação do Padre Joselito, 
Padre Ângelo, Seminaristas, 
estudantes de Teologia, os Padres 
José Carlos Resende e Padre 
Otávio de Belo Horizonte, além 
de vários amigos de Rio Espera e 
muitas cidades da região.
 A comemoração 
aconteceu no campo da Varginha, 
por ser um local mais amplo, 
pois na capela de São Geraldo 
não caberia todos. Logo após a 
celebração foi servido um jantar 
e um bolo de mais de dois metros 
e meio.
 Muito simpático, com 
muita simplicidade e grande 
sabedoria Padre Geraldo me 
recebeu na casa de sua prima 
Carminha, onde fica quando 
vai à Rio Espera e lá ele contou 
um pouco da sua história. 
Ele comemorou 50 anos de 
Sacerdócio e completará 80 anos 
de vida.
 Geraldo Ladislau Campos 
é filho dos saudosos José Ezequiel 
Campos e Xista Papa da Silveira e 
nasceu em 27 de junho de 1935. 
 Desde criança ele era 
muito católico e gostava de 
estar entre os padres. Um 
dia, alguns padres orionitas 
passaram pela comunidade da 
Varginha e organizaram uma 
peça teatral com seminaristas. O 
jeito diferente daqueles padres 
e seminaristas encantou Geraldo 
e despertou nele uma vontade 
enorme de também ser padre 
orionita. Ao conversar com o 
responsável ele foi aceito para 
fazer uma experiência vocacional 
em um lugarejo chamado Miguel 

Bournier, município de Ouro 
Preto. 
 Com 15 anos ele saiu de 
sua casa na Varginha e contou com 
apoio da Congreção da Pequena 
Obra da Divina Providência. Foi 
para Curitiba, depois para Itália 
para fazer Teologia em Latim e 
conviveu com pessoas de várias 
nações. Com muito estudo foi 
ordenado em 10 de abril de 1965 
em Roma na Itália. 
  Padre Geraldo morou 
em 30 países, entre eles Itália, 
França, Espanha, Estados Unidos, 
Filipinas, Índia, Argentina, Chile, 
Uruguai, Egito e Grécia. Além do 
português, fala fluentemente mais 
cinco idiomas: latim, espanhol, 
inglês, italiano, francês e entende 
um pouco de tagalo.
 No Brasil ele foi 
missionário no Acre e Amazonas 
e teve a graça de contribuir para 
a evangelização do povo de Deus 
no restante do país.
 Segundo Padre Geraldo, 
um fato marcante em sua vida 
como missionário foi ter ajudado 
nas Filipinas uma senhora pobre 
a sair de uma situação gritante de 
miséria. “Essa senhora morava em 
uma palafita construída em cima 
de um pântano. Era uma casa 
muito frágil, prestes a cair. Com 
o auxílio da Legião de Maria e 
um pouco de verba da prefeitura 
local, fizemos uma casa indígena 
em outro lugar para essa senhora 

e seus três  filhos”, destacou. 
 Um dos seus lemas é 
“Cristão não pode ver uma 
situação tão gritante de miséria 
e não fazer nada”. Ele sempre 
destaca que “Cristo veio para 
que todos tenham vida, mas uma 
vida digna e em abundância”.
 Sua maior alegria foi 
ter sido ordenado em Roma e 
ter conhecido todos os lugares 
em que São Luís Orione viveu 
e andou na Itália. Atualmente, 
ele reside em Belo Horizonte e 
sempre vai à Rio Espera onde 
preside as celebrações na Capela 
de São Geraldo na Varginha.
 Padre Geraldo disse estar 
realizado por sua caminhada. 
Ele agradeceu a contribuição de 
todos os amigos, ao prefeito, 
aos familiares, a comunidade 
da Varginha e a todos que 
não mediram esforços para  a 
organização dessa bonita festa 
em comemoração as Bodas de 
Ouro Sacerdotal.

Padre Geraldo ao lado de Lorraine e 
Carminha 

Padre Geraldo Campos celebra Bodas de Ouro Sacerdotal
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 Nesta edição do Rio Espera em Foco tenho o prazer de 
publicar a crônica “Tarde” escrita pelo renomado advogado 
Sílvio Lopes de Almeida Neto.  Com vinte e cinco anos de atuação 
na área criminal, Dr. Sílvio adora defender seu semelhante e 
além dessa bonita profissão ele gosta de escrever crônicas nos 
momentos de lazer. Ele é casado com a rioesperense Sara e 
agora faz parte dessa terra maravilhosa que é Rio Espera. 
 Agradeço a Dr. Sílvio pela parceria com o Informativo 
Rio Espera em Foco e todos os meses publicaremos uma de suas 
crônicas. 

TARDE

A vida corre mansa entre essas montanhas. Desço meio que desconsolado até o meu “galinheiro” de infância. 
Hoje, meio que perdido escuto a menina dos olhos verdes me contar de “Vanilda e Bravinilda”. Também devo 
lembrar-lhes a existência de “Emengarda e a Aristotelina e de “Huginho, Zezinho e Luizinho”. Ela, princesa 
do pai e rainha da mãe me conta as histórias da boneca. Vislumbro em cada história a poesia perdida dentro 
de um “galinheiro fantasma”. Lembro-me de Drumond e da minha infância “eu menino, sozinho, perdido 
entre mangueiras, não sabia que minha história era mais bonita do que a de Robson Crusoé”. Apenas vem 
do coração aquela ponta de saudade e hoje de mero agradecimento. Agradeço a saudade, porque me deu o 
presente. Agradeço o presente, porque me deu uma família. Agradeço o futuro, porque fez de um transeunte 
neste final de tarde, um cão meio que quizilento, atravessando esta rua modorrenta e me contando histórias 
que aqueles por detrás de uma mesa onde julgam, acusam, ou defendem, jamais puderam entender a poesia, 
a fantasia, e a bela tristeza do rio que espera. 

Sílvio Lopes de Almeida Neto

 A Biblioteca Municipal 
“Messias Brandão Sol” comemora 
neste mês de abril nove anos de 
fundação e conta com um grande 
acervo para atender à população 
rioesperense. 
 Fundada em abril de 
2006, através da Lei Municipal 
nº 1.230/06, quando era prefeito 
senhor Luiz Balbino Moreira, a 
biblioteca recebeu o nome do 
saudoso Messias Brandão Sol.
 Seu acervo conta com 
livros de literatura infantil, auto-
ajuda, romances, enciclopédias, 
dicionários e livros didáticos para 
qualquer idade.
 A biblioteca já esteve 
situada à Rua José Rodrigues 
de Miranda e desde 2013, com 
a inauguração do Casarão da 
Piedade, encontra-se situada 
neste imóvel que fica na Praça da 

Piedade.
 Qualquer rioesperense 
pode fazer o cadastro, que é 
realizado na hora do empréstimo, 
escolher o livro que gostar e com 
ele permanecer por sete dias. 
 A funcionária da 
biblioteca, Elenice Pereira de 
Souza Almeida, conhecida 
carinhosamente por Lena, é quem 
cuida da manutenção dos livros e 
é ela quem fará o empréstimo dos 
livros. De acordo com Lena, são 
emprestados cerca de cinquenta 
livros por mês, mas esse número 
já foi maior: “Com o avanço da 
tecnologia as pessoas deixaram 
de lado o hábito de ler. Sabemos 
que a leitura é ótima para a 
memória e contribui para o 
aprendizado. As pessoas devem 
deixar de lado um pouco o celular 
e o computador e pegar um livro 

Biblioteca Municipal completa nove anos de fundação
para ler, pois contribuirá muito 
para suas vidas”, ressaltou Lena. 
 Faça você também 
seu cadastro na biblioteca 
municipal. Funcionamento de 
08 às 16 horas, de segunda à 
sexta-feira.

Funcionária da biblioteca 

Dr. Sílvio



Representante da CEMIG presta esclarecimentos à população 
rioesperense sobre a Tarifa Social de energia elétrica

 Aconteceu no último 
dia 08 de  abril, na Câmara 
Municipal de Rio Espera, uma 
reunião com o Agente de 
Relacionamento Comercial da 
Companhia Energética de Minas 
Gerais (CEMIG), senhor Abel 
Eugênio Cardoso, que prestou 
esclarecimentos à população 
sobre as tarifas de energia elétrica.
 Na ocasião, estiveram 
presentes o Prefeito Marcílio, 
o Vice-Prefeito Márcio, o 
Presidente da Câmara Fernando, 
os vereadores Juliano e Vanderlei 
e a população em geral.
 Senhor Abel esclareceu 
várias dúvidas da população 
e falou sobre a tarifa social de 
energia elétrica: “Essa tarifa é 
um desconto na conta de luz 
destinado às famílias inscritas 
no Cadastro Único com renda 
de até meio salário mínimo 
per capita ou que tenham 
algum componente beneficiário 
do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social 
(BPC)”, comentou.
 É importante destacar 
que esse desconto concedido vai 
variar de acordo com consumo 
de energia. Se as famílias inscritas 
no Cadastro Único, com renda 
mensal de até três salários 
mínimos, que tenham entre seus 
membros pessoas em tratamento 
de saúde e que necessitem usar 
continuamente aparelhos que 
consomem muita energia, elas 
também receberão o desconto.
 Ele ainda explicou 
como funcionam as Bandeiras 
Tarifárias: “As contas de energia 
trazem agora um indicativo 
no sistema de bandeiras na cor 
verde, amarela e vermelha e que 

indicarão se a energia custará 
mais ou menos em função 
de geração de eletricidade. 
Quando a bandeira for verde 
a tarifa não sofre nenhum 
acréscimo. Quando é amarela 
a tarifa sofre acréscimo de R$ 
0,025 para cada  quilowatt-
hora (kWh) consumidos e 
quando for vermelha, a tarifa 

sofre acréscimo de R$ 0,055 
para cada quilowatt-hora 
kWh consumidos”, destacou.
 Para maiores 
informações sobre a Tarifa 
Social de energia elétrica 
procure a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, de 08 
às 16 horas na Prefeitura 
Municipal.

Fotos: Giovane

Conheça as bandeiras tarifárias
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De Olho no Direito
COMPRAS PELA INTERNET            

Por Allisson Machado 
Contato: contemumallisson@msn.com

 “Hoje, com o fácil acesso e popularização da 
internet, temos uma grande quantidade de pessoas que 
usam o “e-commerce”, algumas já estão familiarizadas 
com as compras “on-line”, outras nem tanto. Em virtude 
dessas dúvidas e medos, é importante compartilhar 
algumas regras sobre comércio eletrônico.
 Os sites em que digitamos nossos dados, 
como número do cartão de crédito, CPF, identidade, 
etc. devem manter o total sigilo, não podendo 
transmitir estes dados para ninguém, salvo em caso 
de autorização do dono. O fornecedor deve ainda, 
previamente apresentar o contrato e disponibilizá-lo 
para impressão e/ou “download”. Recomenda-se às 
pessoas que guardem os e-mails referentes ao pedido 
e à confirmação de compra, pois eles são admitidos 
como meios de prova perante o Poder Judiciário, se 
ocorrer algum problema.
 Enquanto o produto não estiver nas mãos do 
consumidor, a responsabilidade é do fornecedor, não 
podendo este transferir sua responsabilidade para a 
transportadora caso ocorra alguma adversidade.  Em 
caso de extravio, por exemplo, o fornecedor deve 
disponibilizar outro produto para o consumidor, sem 
nenhum custo.
 Em caso de atraso na entrega o consumidor 
pode optar por esperar mais um pouco e receber 
o produto ou a devolução do dinheiro. Agora se o 
produto não for recebido, o consumidor pode ajuizar 
ação por dano moral além de requerer a quantia paga. 
 “Depois que comprei, a loja disse que o produto 
estava esgotado”, nesse caso o site deverá informar 
previamente que a venda do produto depende de 
disponibilidade em estoque, ou seja,  deve ter um 
aviso, no anúncio do produto, informando quantos 
produtos daquele ainda existem no estoque da loja. Se 
não existir este aviso, a loja virtual deverá entregar o 
produto, fazer o reembolso do valor pago ou trocar 
por outro produto, conforme artigos 3 e 12 do Código 
de Defesa do Consumidor.
 Em caso de defeito do produto, aciona-se 
a garantia, sendo que o prazo para devolução dos 
produtos são de 30 dias. Se as partes estiverem de 
acordo,  esse prazo poderá ser ampliado ou reduzido. 
Caso o defeito não seja sanado dentro de 30 dias o 
consumidor poderá  exigir, a substituição do produto 
por outro igual e em perfeitas condições, a restituição 
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada 
ou o abatimento proporcional do preço, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos.
 Caso o defeito cause substituição de partes 
do produto, comprometendo a sua qualidade ou 
características, diminua seu valor, ou for produto 
essencial o consumidor poderá, de imediato, escolher 
entre: trocar o produto, devolução da quantia 
paga ou um abatimento no seu valor. Os produtos 
essenciais são aqueles indispensáveis no nosso dia-a-
dia, por exemplo, geladeira, fogão, dentre outros. 
Existem também prazos para que possamos fazer a 
reclamação do defeito. Para produtos duráveis, como 
“notebooks”, por exemplo, o prazo é de 90 dias. 
Caso seja um produto não durável, como alimentos, 
por exemplo, o prazo é de 30 dias.
 Se o consumidor optar pela substituição do 
bem e isso não for possível, poderá trocar por outro, 
de marca, modelo ou espécie diferente,  pagando a 
diferença caso o outro produto seja mais caro, ou 
sendo restituído, caso o outro produto escolhido 
seja mais barato, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos. 
 Ainda existem aqueles defeitos que são mais 
difíceis de notar, para estes o prazo começa a ser 
contado a partir da data em que se toma ciência do 
problema.
 Existe, ainda, a garantia contratual, a estendida 
e a garantia legal. A garantia contratual é aquela que é 
contratada por escrito, diretamente com o fornecedor. 
A estendida é aquela que o fornecedor dá a opção 
para o cliente de contratar por um período maior 
de tempo a garantia. A garantia legal é obrigatória e 
existe em toda e qualquer compra que nós fazemos, 
conforme artigos 18, 19, 20, 26 do Código de Defesa 
do Consumidor.
 O artigo 49 do Código de Defesa do 
Consumidor nos diz que, em caso de arrependimento 
da compra, o consumidor poderá desistir do contrato, 
no prazo de 7 dias, contados a partir da data do 
recebimento do produto ou do serviço, sempre 
que a contratação for feita fora do estabelecimento 
comercial, por telefone ou a domicilio. Neste caso 
é bom destacar que não precisa de nenhum tipo de 
justificativa para isso, basta se arrepender dentro do 
prazo informado. Os custos de devolução correm por 
conta do fornecedor.
 Caso ocorra algum problema, procure o 
auxilio de um advogado, o PROCON e/ou o Juizado 
Especial.”



Unidade 2
Rua Adolfo Siqueira, 99 - São João                                    

(31) 3763-2348

Unidade 3
Chapada - saída para Itaverava                         

(31) 3763-4162

 A Rádio Atual FM, a Secretaria de 
Saúde de Rio Espera, Programa Saúde da 
Família (PSF) e o Grupo de Jovens estão 
juntos em uma campanha para arrecadar 
objetos para uma gestante de trigêmeos 
da comunidade do Inácio na cidade.
 A Rádio Atual, durante uma semana 
conseguiu arrecadar dos ouvintes centenas 
de doações que já foram entregues às 
funcionárias do Posto de Saúde.
 De acordo com a enfermeira 
Natália, os funcionários do PSF foram até 
a casa dessa família que é muito simples, 
viram que eles precisavam de ajuda e foi aí 
que surgiu a ideia de realizar a campanha. 
 A futura mãe dará a luz no mês 
de julho a dois meninos e uma menina 
e os interessados em fazer suas doações 
com roupas, fraldas ou qualquer coisa 
que julgar necessário, pode entregar 
diretamente no Posto de Saúde, situado 
na Praça Cônego Agostinho.

Campanha arrecada objetos para mãe de trigêmeos 
de Rio Espera

A Rádio Atual arrecadou várias doações

Você poderá fazer sua doação 
diretamente no Posto de Saúde. 

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

Unidade Congonhas
Av. Padre Leonardo, 49 - centro                                   

(31) 3731-3774

Unidade 1
Rua Cevisa Viana                                                  
(31) 3762-3771


