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Duas pessoas morrem
vítimas de picadas de
abelhas em Rio Espera
O Cabo Cruz da PM, que no dia estava
de folga, não hesitou em ajudá-los. Ele mostrou
muita coragem em um ato de bravura e agiu
rápido ao utilizar um cobertor e um capacete
para entrar na residência das vítimas e retirá-las
através de um curso d’água para levá-los até um
lugar seguro. Nessa ação, ele também recebeu
mais de 60 picadas nos braços, mãos, pescoço,
rosto, nádegas e costas.
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Projeto Caravana Social do
Instituto Lisboa pretende
ampliar rede de atendimentos
na região
O Projeto já foi realizado em
Conselheiro Lafaiete e diversas cidades
da região do Alto Paraopeba com ações
culturais, educativas e sociais e com a oferta
de várias atividades e serviços gratuitos à
população.
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Rio Espera conectada

Rioesperenses contam agora com internet gratuita na Praça da Piedade
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Deputado Estadual
Glaycon Franco
destina oitenta mil
reais para Rio Espera
através de Emendas
Parlamentares
Página 07

EDITORIAL
No dia 23 de abril, comemora-se o “Dia do Livro”. Quantos
livros você já leu em sua vida? Com certeza você estaria bem mais
informado e poderia, com mais facilidade, diferenciar o certo do
errado, o bem do mal, o que é bom do que é ruim, pois teria
condições de avaliar as várias faces do mundo em que vivemos.
A leitura desperta nas pessoas um sentimento de que tudo é
possível, pois com a imaginação se pode viajar em um mundo de
ilusões e fantasias. Realidade ou fantasia, o certo é que o livro é
imprescindível em nossas vidas. “O saber não ocupa lugar” como bem
diz o ditado.
Os livros são elementos importantes para a mudança das pessoas e do mundo e,
assim, transformá-los em um lugar melhor. Quem lê, compreende melhor e sente com
maior intensidade o que acontece ao seu redor.
O que podemos dizer dos livros? A frase de Charles W. Elliot resume bem o que
tento passar aos leitores: “Livros são os mais silenciosos e constantes amigos; os mais acessíveis e
sábios conselheiros; e os mais pacientes professores”.
Uma ótima leitura.
Jornalista e Editora do Informativo “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago

Fique por dentro das notícias da região através
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Aniversariantes em Flash
Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.

Valéria
08/04

Nadir
02/04

Lucinha
06/05

Luiz Filho
24/04

Zé Peão
15/05

Igor Felipe
27/05

Raimuno Tutu
10/04

Eduardo
27/05

Juvenal Barbosa
03/05

Tiago Vieira
15/05

João Pereira
23/05

Polícia Militar de Rio Espera localiza arma de fogo
Os militares do Destacamento da PM de
Rio Espera apreenderam uma arma de fogo na
cidade após uma denúncia anônima.
De acordo com Sargento Lélis, foi realizado
contato com o quartel com a informação de
que um indivíduo armado estaria em um pasto,
próximo a uma mata na estrada que dá acesso à
comunidade da Samambaia.
De imediato, os militares foram até o
local e, durante rastreamento, eles visualizaram um homem adentrando em uma mata.
Durante as diligências eles encontraram uma espingarda calibre 32, série B65486, sem munição.
Ainda foi realizado rastreamento para tentar localizar o indivíduo que foi visto na mata, porém sem
êxito. Atuaram na ocorrência os Sargentos Lélis e Bruno.

Piranguita recebe final do Campeonato de Futsal
No último mês de março, aconteceu no Distrito
de Piraguita em Rio Espera a final do Campeonato
de Futsal. Os jogos, que contaram com o apoio da
Secretaria Municipal de Esportes, tiveram início em
fevereiro e houve a participação de diversas equipes,
como Piranguitense, Boca de Lixo, Os Intocáveis,
Unidos B.V., Pela Égua, Ranca Toco e Quais São.
Os participantes foram agraciados com troféus e
medalhas entregues pelo Prefeito Marquinho Matipó e
o vice-prefeito Djalma.
De acordo com a Secretaria de Esportes,
no próximo mês de maio acontecerá na cidade o
Campeonato Municipal.

Fotos: divulgação Secretaria Municipal de Esportes
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Duas pessoas morrem vítimas de picadas de abelhas em Rio Espera
Policial arisca a própria vida para tentar salvá-los
A população de Rio
Espera está consternada com
um fato que ocorreu na cidade
nesse último mês de março,
com o falecimento de pai e filha
vítimas de picadas de abelhas.
Eles foram atacados por um
enxame no quintal de casa. O
senhor de 98 anos de idade foi
a primeira vítima e a filha, na
tentativa de ajudá-lo, acabou
sofrendo inúmeras picadas.
Com muitos gritos de
socorro vindos da residência, o
Cabo Cruz da PM, que no dia
estava de folga, não hesitou em
ajudá-los. Ele mostrou muita
coragem em um ato de bravura
e agiu rápido ao utilizar um
cobertor e um capacete para
entrar na residência das vítimas
e retirá-las através de um curso
d’água para levá-los até um lugar
seguro. Nessa ação, ele também
recebeu mais de 60 picadas nos
braços, mãos, pescoço, rosto,
nádegas e costas.
O
senhor
acabou
falecendo ainda no local. A filha,
dona Francisca, foi socorrida,
examinada, medicada e ficou
sob observação médica, mas
acabou falecendo dias depois
por insuficiência renal.
Cabo Cruz, que já
retornou ao trabalho, está
muito triste com o fato e ele
deixa o conforto à família
das vítimas. “Nesse momento
de tristeza o que me vem à
cabeça é somente a Oração da
Serenidade, pois ela era o único
fio de esperança e conforto.
‘Sabedoria para aceitar o que
não podemos mudar os planos
de Deus’. Que Deus conforte
toda a família”, comentou.

Quem é Cabo Cruz
Adão
Aparecido
da Cruz é filho de Alice e
João e natural da cidade de
Desterro do Melo. Segundo
ele, desde criança sonhava
ser um Policial Militar pela
representatividade da farda
da Corporação.
No ano 2008, ao
terminar o colegial, Adão
prestou concurso público
em busca de seu sonho e
conseguiu. Sendo assim, no
ano de 2009 foi promovido
ao cargo de Soldado de
1° classe e transferido a
promover a paz social na
cidade de Rio Espera. E foi
aqui que ele fixou residência
e dedica diuturnamente ao
serviço Policial Militar.
Segundo Cruz, nos primeiros dias ele ficou um
pouco assustado com as histórias da cidade, mas disse que
a adaptação foi rápida: “Eu percebi que os desafios seriam
enormes, mas “missão dada é missão cumprida” e não
poderia fugir da responsabilidade a mim depositada pela
Corporação e conferida pela sociedade mineira. Fui muito
bem recepcionado por todos e hoje me alegro de ver a
cada dia os índices reduzindo significativamente. Isso é sinal
que o esforço e trabalho da família PMMG está sendo bem
feito e aceito pelos Rioesperenses”, destacou Cruz
Ele ainda ressaltou: “Aqui em Rio Espera eu devo
todo meu aprendizado e experiência. Encontrei ocorrências
de extrema gratificância e outras nem tanto, inerentes à
profissão. E o que realmente me move é a consciência que
muitas das vezes o policial militar é a única e última esperança
do cidadão de bem. O policial é a figura emblemática
do estado e detém a responsabilidade de impedir o caos
promovendo a paz social. E para continuar a preitear tal
prestígio, buscamos habilidades para gerenciar as mais
variáveis demandas”, concluiu.

Projeto Caravana Social do Instituto Lisboa pretende ampliar
rede de atendimentos na região
Nesse mês de abril, o
Presidente do Instituto Lisboa,
Renato Lisboa, e o ex viceprefeito de Rio Espera, Márcio
Miranda, estiveram reunidos
com o Deputado Lafayette
Andrada
na
Assembleia
Legislativa com o objetivo
de buscar parcerias para que

Projeto seja ampliado em toda
região, inclusive em Rio Espera.
O Projeto Caravana
Social do Instituto Lisboa
tem por objetivo a inclusão
social e o fortalecimento da
cidadania por meio da oferta
de serviços e informações.
Centenas
de
voluntários,

Foto: divulgação

profissionais de órgãos públicos,
instituições privadas e ONGs,
mobilizam-se em um mutirão
de solidariedade para contribuir
com o desenvolvimento pessoal
e transformar a realidade de
milhares de pessoas.
O Projeto já foi realizado
em Conselheiro Lafaiete e
diversas cidades da região do
Alto Paraopeba com ações
culturais, educativas e sociais e
com a oferta de várias atividades
e serviços gratuitos à população.
Este ano, o Instituto
Lisboa ganhou a parceria da
Associação dos Municípios do
Alto Paraopeba (AMALPA) e
pretende ampliar a rede de
atendimentos para beneficiar
ainda mais pessoas.

Tradição, fé e devoção marcaram a Semana Santa
em Rio Espera
Muita fé e devoção marcaram
as celebrações da Semana Santa em Rio
Espera. Um momento de reflexão da
morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Além
do
pároco,
Padre
Wenderson que presidiu as celebrações,
houve também a participação do
Padre filho da terra, Geraldo Campos,
do grupo de jovens e fiéis de várias
comunidades da cidade.
Os sermões foram marcados por
muita emoção. Crianças, jovens, adultos
e idosos seguiram em silêncio nas
procissões pelas ruas para agradecer a
Deus e viver um momento de reflexão.
O silêncio se fez presente nos
dias de meditação. O domingo de
Páscoa foi marcado por celebrações e,
logo depois, procissão com a imagem
de Nossa Senhora do Triunfo.

Foto: Rafael Evangelista
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UMA CARTA QUALQUER
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Enviar-lhes-ei duas mil estrelas repletas de consideração. Lhes enviarei
o mesmo tanto repletas de saudade. Eternamente lhes mandarei uma
única estrela, esta repleta de saudade. Duas mil vezes que todas as
mensagens lhes façam felizes. Continuarei à espreita da estrela melhor.
Esta última, terá dois nomes; amor e tristeza. Amor, no sentido do
que podemos vislumbrar. Tristeza, no sentido do que não podemos
entender. Fica, assim, esta mensagem última, brincadeira de criança,
brincadeira de homem grande, brincadeira de desilusão. Posto isto,
não me resta escrever mais nada, mesmo porque escrever é uma
idiotice, onde a gente coloca vírgulas, interrogações e exclamações. Se amar fosse verdade,
estaríamos no céu. Assim, se estamos na terra é tudo mera ilusão.

Rio Espera conectada

Rioesperenses contam agora com internet gratuita na Praça da Piedade
Quem passa pela Praça
da Piedade em Rio Espera agora
pode usar internet de graça. Já
está liberado o sinal gratuito de
Wi-Fi, que tem como objetivo a
inclusão digital da população e
visitantes.
Para ter acesso à internet
basta localizar a rede Wi-Fi com
o nome “Praça digital Rio Espera”
e conectar-se a ela. Você será
direcionado para uma página
no Facebook para fazer check-in
e, após isso, estará pronto para
navegar na rede gratuita.
De acordo com o Rafael
Miranda, responsável pelo
Suporte Técnico da Prefeitura
Municipal, a disponibilização
da internet de forma gratuita
será de grande valia para os
munícipes: “A tecnologia é uma
grande aliada das pessoas, tanto
na esfera profissional quanto na
pessoal. A internet revolucionou
nossa forma de comunicação e

relacionamento social e mais da metade da população brasileira está
conectada continuamente. Uma sociedade conectada contribui em
muitos aspectos para seu desenvolvimento e torcemos muita para
que isso aconteça em nossa Rio Espera de forma segura e saudável”,
concluiu.
O projeto inicialmente foi desenvolvido com disponibilidade
de internet na Praça da Piedade e, segundo a Administração, está
sendo estudada a possibilidade de expansão para outros locais e nos
Distritos, de acordo com a demanda técnica da operadora prestadora
do serviço com um custo beneficio que caiba no orçamento.

Deputado Estadual Glaycon Franco destina oitenta mil
reais para Rio Espera através de Emendas Parlamentares
O Deputado Estadual
Glaycon Franco esteve em Rio
Espera no último dia 24 de abril
em visita às Escolas Estaduais
Monsenhor Francisco Miguel
Fernandes,
Major
Miranda,
ambas na sede, e a Escola
Donana Miranda no distrito de
Piranguita. As três instituições
receberam a quantia de dez mil
reais cada para a aquisição de
equipamentos e investimentos
nos estabelecimentos.
Acompanhado do ex viceprefeito de Rio Espera, Márcio
Miranda, e dos vereadores Marco
Antônio, Irani e Zé do Zinho, o
deputado conversou com alunos
e diretores das escolas, falou
um pouco sobre as emendas e
disse que trabalhará na busca de
mais verbas para a melhoria na

educação das crianças e adolescentes.
Glaycon também aproveitou para conhecer as instalações
do Hospital da cidade. Recentemente ele enviou uma verba,
também através de emenda, no valor de 50 mil reais destinados
à compra de medicamentos. Na visita, marcaram presença o ex
vice-prefeito de Rio Espera, Márcio Miranda, e os vereadores
Irani, Natália, Marco Antônio e Zé do Zinho.
No total, foram oitenta mil reais destinados para o
município através dessas emendas.

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete
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