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EDITORIAL
Depois de muita luta, tenho a honra em apresentar mais uma
conquista para a comunicação da região. Chegou o seu mais novo portal
de notícias: o “Foco na Notícia”.
É um portal criado para divulgação de conteúdos jornalísticos,
além de fotos e vídeos produzidos de acordo com os acontecimentos das
cidades de Conselheiro Lafaiete, Itaverava, Catas Altas da Noruega, Lamim, Rio Espera e
Senhora de Oliveira. Os fatos mais marcantes e de destaque da região agora têm endereço
certo: www.foconanoticia.com.br
Além das notícias diárias, no portal você encontra a agenda dos principais eventos
dessa região, enquetes e vagas de emprego. E, além disso, você pode enviar sua sugestão,
fotos e vídeos e aparecer no portal.
Também foi criada uma página no facebook para você curtir as matérias e ficar por
dentro das notícias em primeira mão. Credibilidade e a verdade dos fatos você encontra
em nosso portal.
Se aconteceu, virou notícia, agora você sabe onde encontrá-la.
www.foconanoticia.com.br
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Aniversariantes em Flash

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

Luciene
17/06

Rayane Martins
1º/07

Sebastião
04/09

Betinho
16/09

Guido
25/07

Marcelle
24/07

Solange Barbosa
26/07

José Maurício
26/09

Rogério
15/09

Patrícia
14/08

Vitória Stéfane
13/07

A CHAVE PENDURADA
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Olá tristeza! Sabemos que vamos nos encontrar. O estúpido e descarado
sujeito, dado a escrever, sabe muito bem disso. Quanto aos outros,
todos sabem também, optam, contudo, por tocarem seus alaúdes
velhos e empoeirados. Trovadores escondidos nos seus dicionários,
nem alaridos fazem mais. É a morte de um cavalo bem chucro, lá na
esquina, ou um beduíno de Alba Longa falando alemão e ladeado
por um bico-aberto que foge da vida. Olá tristeza!Cansei de chichiar.
Já pedi muito perdão e não construí nenhuma rima ouvindo “Menina
Veneno”. Doestar o tempo, a justiça dos homens, políticos e essa geografia, doença do
mundo, causou-me liquefação da alma. Devo listar, que no mensário publicado, vou
levar a mensagem a Garcia. Amante eterno de uma pedra da Lua, desejo muito a rua na
sua escuridão. Olá tristeza! Prejudica de uma vez o meu sangue, ensina-me reimprimir
a vida, de tal sorte que não questione reinados, o reich e, menos ainda, a razão de um
animal errante. Olá tristeza! Podeis entrar agora e por favor apoquenta meu peito triste.
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Festa do Rioesperense atrai grande público para Rio Espera
Grandes shows e muita
gente bonita. Assim foi a Festa
do Rioesperense realizada no
final do último mês, junto ao
Torneio Leiteiro e Exposição de
Cavalos.
As
festividades
começaram com a apresentação
da tradicional Quadrilha dos
Marmanjos organizada pelo
CRAS.
Já a abertura oficial
contou com a participação
de autoridades da região e a
apresentação da Corporação
Musical Santa Cecília.
Nos dias de festa,

aconteceram
shows
com
Antônio Carlos e Renato,
Marcelinho de Lima, Scarcéus,
Banda Absinto Rock e Bonde
dos Feras. Sem se esquecer das
belas apresentações dos artistas
rioesperenses que agitaram a
galera, como a talentosa Vitória
Stéfanie, DJ Rafael Miranda e
Wedson dos Teclados.
No
sábado,
houve
celebração na Igreja Matriz
presidida pelo Padre Wenderson
para os rioesperenses ausentes,
presentes e amigos de Rio
Espera.
No último dia de festa,

Colaboração com as fotos: Fotógrafo Thiago Miranda

as crianças aproveitaram a tarde
preparada para elas com muitas
brincadeiras e a presença da
Galinha Pintadinha couver.
Todos os participantes do
Torneio Leiteiro e da Exposição
de Cavalos receberam troféus
de participação. No Torneio
Leiteiro, o primeiro lugar ficou
com o produtor Renatinho com
uma produção de 121,745Kg do
seu animal. O segundo colocado
foi Robertinho com a produção
de 111,217Kg e o terceiro lugar
foi para o produtor Anderson,
onde seu animal totalizou uma
produção de 95,290Kg.

Dez personalidades recebem a Medalha “Monsenhor Francisco”
Como sempre, a entrega
da
Medalha
“Monsenhor
Francisco” foi marcada por
muita emoção e agradecimentos
por parte dos condecorados.
Muitos ressaltaram a
admiração que têm com a terra
natal e que divulgar o bom
nome da cidade deveria fazer
parte da vida de todos que aqui
nasceram.
Como
parte
da
cerimônia, aconteceram várias
apresentações
durante
o

momento no salão paroquial.
Neta e filha do rioesperense
João Soldado tocaram vários
instrumentos
musicais
e
encantaram aos presentes. As
jovens Ana Clara e Fabiana
deram um show durante alguns
minutos com grande domínio
de flauta, piano e acordeom.
Além disso, houve apresentação
dos integrantes do Coral
Monsenhor Francisco e do
Grupo de Congado da cidade.
Neste
ano,
foram

condecoradas
mais
dez
personalidades
rioesperenses:
Nilza Silveira Oliveira, José Vitor
da Silva, José da Silveira Paula,
Reginaldo Eugênio Santiago,
Renato Faria Rivelli, José Salete
de Lourdes, Maria Antônia Sol
Souza, Ilma Bráulia da Silva
Mendes, Conceição Gonçalves
Pinto e Lúcio Marcos de Oliveira.
Eles
receberam
um
diploma e a medalha das mãos da
vereadora Tia Ana e do Prefeito
Marcilio.

Colaboração com as fotos: Fotógrafo Thiago Miranda
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Estádio de Futebol de Rio Espera receberá iluminação
Um sonho que virou realidade.

O município de Rio Espera conseguiu recentemente mais uma grande conquista que
contribuirá para o futebol local. O Estádio Municipal “Hilário Campos” será iluminado e,
depois de muitos anos de tentativa para a realização desse feito, agora esse sonho se torna
realidade.
Essa conquista será realizada através do Programa “Campos de Minas”, por meio de uma
indicação do Deputado Estadual Glaycon Franco, depois de algumas solicitações.
De acordo com informações, a obra para que a iluminação seja colocada no Estádio
será executado no máximo até o próximo mês de setembro.

Os postes de iluminação já estão no local e serão instalados em breve

Encontrão da Melhor Idade reúne várias cidades em Rio Espera
Rio Espera realizou
recentemente
o
quarto
Encontrão da Melhor Idade
e recebeu participantes da
sede, dos distritos de Rio
Melo e Piranguita e várias
cidades da região, como
Capela Nova, Santana dos
Montes, Lamim, Catas Altas
da Noruega, Itaverava e
Senhora de Oliveira.
O
encontro,
que
acontece todos os anos, é
realizado para comemorar
a vida, a amizade e o
fortalecimento de vínculos
dos participantes da melhor
idade.
Houve
uma
celebração presidida pelo
Padre
Wenderson,
que
destacou sobre a importância
da melhor idade dentro
desses grupos e como isso
é bom para melhorar a
socialização e a autoestima
de quem participa.
Foi servido café da
manhã, almoço e realizadas
apresentações com tema
livre. Cada cidade usou sua
criatividade e mostrou que
para viver bem não importa
a idade que tem e, sim, fazer
o que gosta e ser feliz. Assim,
o momento foi marcado
pela animação e um dia
muito prazeroso para quem
participou.

Fotos: Divulgação

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete
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Rio Espera realiza mais um Batizado de Capoeira
No último dia 06,
aconteceu em Rio Espera o
Terceiro Batizado de Capoeira
e Troca de Cordas, organizado
pelo professor do CRAS, Léo,
que é integrante do Grupo
Cativeiro, existente em todo o
Brasil.
A
cerimônia
que
aconteceu na Praça da Piedade
e atraiu um grande público,
contou com a presença do
Mestre
Miguel
Machado,
que veio diretamente da
Bahia,
Mestre
Eustáquio
de Conselheiro Lafaiete, o
Professor Léo, seus vários
alunos e convidados.
Aconteceu uma Roda
de capoeira e uma palestra
ministrada pelo Mestre Miguel
Machado. Ele falou um pouco
sobre a cultura da capoeira
e como surgiu esse esporte.

O Mestre ainda destacou
os ensinamentos que são
repassados aos alunos para
que eles tenham ciência de
como são utilizadas as técnicas
da capoeira e tudo que é
realizado dentro desse esporte,
que tem conquistado cada vez
mais um número maior de
participantes.
O sistema de cores
que identifica o estágio de
aprendizado e evolução do
capoeirista é organizado em
dois grupos e cinco fases e,
todos os anos, os alunos sobem
mais um degrau e trocam a cor
da corda.
De acordo com o
professor Léo, esse trabalho da
capoeira deve ser preservado e,
por isso, ele incentiva tanto esse
esporte não só no município
de Rio Espera, mas em várias

cidades da região. Dentro da
capoeira, o professor trabalha
com o esporte, a cultura, a
saúde, a educação, o respeito e
a disciplina. Ele busca ficar em
sintonia com os seus alunos e
saber como estão as notas na
escola.
Ainda segundo ele,
a capoeira não é só uma
atividade física, mas uma
forma de desenvolvimento das
crianças, adolescentes e para
participar não tem idade.
Em Rio Espera, as aulas
de capoeira acontecem todas
as segundas-feiras no CRAS
até às 15h. Logo depois, o
professor Léo ministra as aulas
nos distritos de Rio Melo e
Piranguita. Para participar,
basta procurar o professor e
fazer a sua inscrição, desde a
criança até o idoso.
Foto: Divulgação

