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EDITORIAL
 Quando alguém se propõe a ocupar um cargo público, ele deve em 
primeiro lugar se preparar. Porque, com toda certeza, as dificuldades que ele 
encontrará não serão desculpas para a má administração, pois sabemos da falta 
de recursos em todos os níveis de Governo. Assim, o que se pode concluir é que 
haverá uma necessidade de um planejamento para toda gestão pública.
 Há prioridades e não podemos fugir delas. Em todos os planos de governo 
que são elaborados e mostrados à população antes das eleições, observamos que 

se referem a melhorias em condições de saúde, educação, moradia, transporte, emprego, mas após os 
resultados das urnas o que se observa é outro comportamento.
 A maioria dos que ocupam os cargos eletivos, com raríssimas exceções, ocupam para se 
servirem e a seus apadrinhados, não para que a cidade prospere e que a população consiga melhorar 
suas condições, porque assim poderão se perpetuar no poder à custa da miséria e da ignorância da 
maioria.
 Por isso, apesar de já haver escrito em outro editorial, relembro do que disse Rui Barbosa há 
mais de um século e que se encontra cada dia mais atual: “De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto 
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas 
mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser 
honesto”.
 Espero que um dia, um governante realmente lute pelo interesse de todos e que faça de nossa 
terra um lugar para se viver melhor, com honra, dignidade, e que o bem maior seja de saber que 
deixou uma cidade melhor e a certeza do dever cumprido, simplesmente com honestidade.

Uma ótima leitura.
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco

Simone Santiago

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Sou hóspede, alojado na rua de cima. Neste sábado eu e um amigo imaginário, não 
estávamos de maré, bem-dispostos, sendo certo, que um cata-vento com a forma de um 
galo nos assustava. Não me engano, mas a impressão que nos passava era de que ele era 
forte e vingador. Fosse em Moçambique, galo significa bronca. Sendo galo, pensamos, 
confabulamos; ele não vai nos dar gorjeta alguma, principalmente diante de nossa 
vadiação azul, matinal. Pensamos em enfiar a cara no primeiro escoadouro, cano de 
manilhas. Que infortúnio nos acometeu, o galo doido, estouvado, extravagante, não é 

 O TIME DO HORTO

perdoador, não perdoa facilmente. Sou cruzeirense tanto quanto meu amigo imaginário, mas nesse paradoxo, 
surpreendente, estranho, ele me disse que tomaria da pena, bico de escrever, cálamo, caneta ou coisa que 
o valha e sendo colunista de pena rebuscada, iria escrever sobre o galo. Nesse pouco instante acadêmico só 
restou esquecer de toda caraminhola, trapaça e exortar, advertir sobre a grandiosidade do galo que outrossim, 
também, vive no Horto, nas Minas Gerais.
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Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.  
Aniversariantes em Flash

Dimas                      
05/09

Miguel                   
26/09             

Zé Maurício              
26/09        

Talita                   
23/09

Théo                
08/09

João Pedro             
08/08        

 A população de Rio Espera tem contado com mais 
uma oportunidade de aprimoramento e geração de renda 
nos últimos tempos. Através da iniciativa dos vereadores 
Irani e Zé do Zinho, em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR), já foram ministrados no 
município vários cursos beneficiando mais de cinquenta 
cidadãos.  Os cursos são gratuitos e os alunos ganham todo 
o material.
 Neste ano, foram ofertados os cursos de Cuidador 
de Idosos na sede, de Avicultura (criação de galinhas) na 
localidade do Córrego Fundo e o de motosserras que 

População de Rio Espera é beneficiada com a oferta de cursos de aprimoramento

Jéssica                        
17/09

Sebastião                            
27/09

Rogério          
15/09        

Leninha                    
16/09

Rosinha          
14/08

Paloma                     
06/09

Ariana                
28/08

aconteceu no Sítio do Deco na localidade dos Amantes.  
 Segundo Irani e Zé do Zinho, essa é mais uma oportunidade de renda para a população: “No atual 
cenário econômico que o nosso país passa, um curso de aprimoramento é uma ótima oportunidade para 
que as pessoas iniciem uma nova atividade e tenham uma renda extra. Foi pensando nisso que estamos 
realizando esse trabalho em Rio Espera. Nós procuramos trazer cursos que condizem com a realidade 
econômica do município.”, comentaram.
 Nesse próximo mês de setembro serão ofertados os cursos de Associação que acontecerá na sede e 
o de Doce de Leite que será ministrado no Córrego Santana. Os interessados devem procurar Irani ou Zé 
do Zinho para maiores informações.

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto



 Milhares de pessoas 
passaram por Rio Espera, de 27 
a 30 de julho, durante a Festa do 
Rioesperense. Grandes shows e 
muita gente bonita participou de 
uma das melhores festas de toda 
a região. A cidade recebu mais de 
15 mil pessoas. 
 As festividades tiveram 
início com a abertura de mais um 
Torneio Leiteiro, a Exposição de 
Cavalos e com a apresentação 
da tradicional Quadrilha dos 
Marmanjos organizada pelo 
CRAS/NASF. A abertura oficial 
contou com a participação 
de autoridades da região e a 
apresentação da Corporação 
Musical Santa Cecília.
 Foram várias atrações 
que comandaram a festa nesse 
ano, entre elas o grande show 
do jovem sertanejo Zé Felipe 
que atraiu uma multidão para a 
cidade no sábado (29). Com toda 
simpatia, em entrevista exclusiva, 
ele falou da sua caminhada e 
destacou que entre os vários 
sucessos que ele canta hoje, a 
música que mais marcou foi a sua 
primeira gravação “Saudade de 
Você”, que o lançou para o Brasil 
e não pode faltar nos shows.
 Segundo Sargento Lélis 
do Destacamento da PM em Rio 
Espera, as festividades ocorreram 
tranquilamente sem ocorrências 
de destaque. A cidade contou 

com o apoio do efetivo da 120 CIA da PM de Carandaí e militares 
do 31ºBPM de Conselheiro Lafaiete.

Torneio Leiteiro

Festa do Rioesperense atrai grande público para Rio Espera

 Os participantes do Torneio Leiteiro concorreram nas 
categorias Livre e até 35kg. Na categoria até 35kg, o 1º lugar foi 
para o proprietário Rodrigo José de Souza que conseguiu produzir 
com seu animal o total de 69.9 kg. O 2º lugar com 69.3kg foi para 
José Carlos de Souza e o 3º lugar com 62.2kg para Marciel Pereira.
 Já na categoria Livre, o 1º lugar foi para Roberto de Paula 
com 116.2 Kg, 2º lugar para Lívia Alves com 110.1kg e o 3º lugar 
99.9kg para Júlia Silveira. Os participantes receberam troféus de 
participação.
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 Por mais um ano, 
a Cerimônia de entrega 
da medalha “Monsenhor 
Francisco” foi marcada por 
muita emoção. O evento, que 
já se tornou o ponto mais 
alto da Festa do Rioesperense, 
condecorou personalidades na 
tarde do sábado, 29 de julho, 
durante cerimônia festiva que 
aconteceu no Salão Paroquial.
 A medalha “Monsenhor 
Francisco”, instituída em 
2006, na Administração do 
então prefeito Luiz Moreira, 
presta uma homenagem a 
rioesperenses que elevam e 
prestigiam o bom nome de Rio 
Espera e é a maior honraria já 
conferida a alguém na cidade. 
Ela ganha o nome do saudoso 
Padre Chiquinho, grande 
homem que muito fez para 
cidade de Rio Espera.
 Além dos 

homenageados, a solenidade 
contou com a presença do 
Prefeito Municipal Lúcio 
Marcos, o vice-prefeito Djalma, 
presidente da Câmara Fernando, 
vereadores, familiares dos 
homenageados e a população 
em geral.
 O Coral Monsenhor 
Francisco fez uma bela 
apresentação e houve ainda 
a participação do Congado 
e as talentosas jovens Ana 
Clara e Fabiana, neta e filha 
do rioesperense João Soldado, 
que encantaram a todos com a 
apresentação de flauta, violão e 
acordeom. 
 Cada agraciado recebeu 
uma Medalha, um diploma e 
uma cesta com produtos da 
terra das mãos do Prefeito, 
vice-prefeito e o Presidente da 
Câmara. Foram condecorados: 
Luiz Herculano Cunha (Geraldo 

Mais dez personalidades são agraciadas com a Medalha 
Monsenhor Francisco 

Cunha do Padilha), João Batista 
São José (João Matias), Padre 
José Geraldo Magela Vidal 
(José Geraldo da Maria do 
Miguel) que foi representado 
por sua mãe, Maria Marta 
Gomes Silveira (Marta do Zé 
Gomes), Luiz Rodrigues de 
Oliveira (João Rodrigues), 
Terezinha de Oliveira Moreira 
(Zizinha do Juca Cunha), Padre 
José Geraldo de Oliveira (José 
Geraldo da Xista) que se fez 
representado por sua irmã, 
Hélio José da Silva (Helinho do 
Liberto Joana), Solange Maria 
Gomes Pereira Zebral (Solange 
do Ziquita) e Amadeu Zacarias 
de Miranda (Amadou do senhor 
Elzo).
 Os senhores Luiz 
Rodrigues de Oliveira e 
Luiz Herculano Cunha não 
compareceram e também não 
enviaram representantes.



Por Emanuel Tadeu
Eu, Deus e a Vocação
...
Chama... Chama... Chama...
Maria, João, Pedro, Augusto, Gustavo, Cecília, 
Carlos, Patrícia, José, Carla, Camila...
Algo me chama: Quem? Para onde? Quando? 

Como?
O que fazer? Qual rumo tomar?
Acho que estou confuso. Pareço um pouco perdido.
Deixar tudo? Mudar de casa? Mudar os rumos? Mudar a rotina?
Será que vai dar certo? Será que estou certo? O que vai 
acontecer?
São tantas perguntas! São tantas dúvidas.
Ah! Meu Criador chama-me! Isto eu bem sei. Ou talvez nem 
tanto.
Mas para que? Para onde?
Ah! Quem dera se aparecesse um anjo de asas grandes e me 
dissesse o que fazer.
Que esse ser celestial viesse e me pegasse pela mão e me levasse 
até onde Deus me chama.
Eu seria eternamente grato a este ser angelical.
Ah! Sonho desejado, mas pouco realizável.
Ou melhor, que boa irrealização!
Sim, boa dúvida, boa angústia, bons questionamentos.
Logo, bom discernimento.
Se não duvido, não cresço. Se não há conflitos, não amadureço.
Se conflituo, logo penso minha vocação.
Estabilidade?
Talvez. Mas creio que não ainda ou talvez não nesse instante 
do existir.
Discernimento é movimento
O chamado não é estático
O sim é diário
A renúncia é constante
Os afetos insistentes
A entrega cotidiana.
Assim, como não se faz santo em um dia, não se discerne em 
um segundo, mas precisa-se de tempo. Tempo... Tempo...
Oh caro amigo tempo, só te peço um grande favor:
Permita-me, ao fechar os olhos para esse mundo, parti feliz pela 
realização da minha vocação.

TRE aprova Resolução 
para rezoneamento em 

Minas Gerais e Rio Espera 
passará a integrar a Zona 
Eleitoral de Alto Rio Doce 

 A Corte Eleitoral aprovou 
nesse mês de agosto, por 
unanimidade, a Resolução 1039 de 
2017 que aplica em Minas Gerais os 
critérios determinados pelo TSE para 
o rezoneamento eleitoral, conforme 
a Resolução 23.520 de 2017 daquele 
Tribunal.
 Segundo a Corte, essa 
determinação tem o objetivo de 
ajustar as distorções no quantitativo 
de eleitores em zonas eleitorais e 
racionalizar custos em um cenário de 
fragilidade econômica do país, sem 
descuidar do eficiente atendimento à 
sociedade, que sempre caracterizou 
a Justiça Eleitoral brasileira. 
 Serão extintas, dentro de 60 
dias, a contar da publicação, 45 
zonas eleitorais de Minas, das 351 
atualmente existentes. Ao todo, 
dos 853 municípios de Minas, 139 
passarão a integrar novas zonas 
eleitorais. 
 O rezoneamento não implica 
mudança de local de votação 
dos eleitores, mas aqueles que 
pertencerem às zonas ou municípios 
que sofrerão alteração terão os 
dados do seu título alterados 
oportunamente.
 Em nossa região, serão extintas 
as Zonas Eleitorais de Ouro Branco e 
Barroso. Confira os municípios que 
integrarão outra Zona Eleitoral:
- Ouro Branco a 198ª ZE foi extinta 
e passará a pertencer a Conselheiro 
Lafaiete (Zona a definir).
- Rio Espera antes pertencia a 88ª ZE 
de Conselheiro Lafaiete e agora com 
a nova resolução passará a integrar a  
11ª ZE Alto Rio Doce.

Fique por dentro das notícias da região através do Foco na Notícia. 
Os fatos mais marcantes e de destaque você sabe onde encontrar. 

Aconteceu, virou notícia: FOCO NA NOTICIA.
Você também pode baixar e ler o                                                   

Informativo no site todos os meses.

   www.foconanoticia.com.br
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 A nossa Pátria amada e idolatrada está 
mergulhada no caos, respaldado pela esperteza e 
individualidade, principalmente de alguns componentes 
da turma legislativa e pelo representante do executivo.
 O presidente da República teme averiguações. 
Tentou e conseguiu costurar uma situação de captura 
por aliados que, em nome de tudo, menos do povo 
brasileiro, impediu uma apuração de denúncias contra 
o patrimônio nacional.
 Cresci ouvindo um ditado popular: “Quem não 
deve, não teme”. Não entendo por que os privilegiados, 
donos do poder e da verdade, temem averiguações.
 A democracia está a léguas dos pilares gregos. 
O governo do povo, pelo povo e PARA o povo vem 
sendo substituído por um governo minoritário de 
demagogos. Estes pisam na Constituição Federal, aquela 
promulgada com a morte dos anos de chumbo, e que 
está se dissolvendo e escorrendo pelo ralo em virtude 
do comportamento de um bando de levianos que 
compõem, a meu ver, a escória da humanidade.
 Prevalecem, no governo a favor do povo 
brasileiro segundo o bando citado, interesses escusos 
minoritários. Nesse amontoado de estrume, um grupo 
de privilegiados dança sobre os direitos do povo e 
vomitam em seus ouvidos grandes asneiras. Nesse 
contexto destaca-se, por exemplo, o aluguel de jatinhos 
para os nobres representantes dos interesses populares 
trabalharem com mais êxito.
 Para o Brasil dar certo discursam, tentando 
empurrar goela abaixo, que é preciso reduzir gastos, que 
o país está em crise. Como solução, apontam-nos cortes 
públicos. Educação, saúde e segurança são as principais 
áreas afetadas.
 Esse grupo de ilustríssimos senhores e senhoras, 
eleitos com o voto popular, possuem uma blindagem que 
nada os atinge e, apesar de toda a crítica e reivindicação 
dos mais variados segmentos (igrejas, imprensa e 
outros), tapam os olhos e ouvidos às necessidades 
populares, legislando contra os mais diversos princípios 
democráticos e em benefício de seus bolsos; ou malas.
 Espero que, de maneira civilizada, nós, povo 
brasileiro, tão agredidos em nossos direitos, não 
fujamos à luta e possamos, num futuro próximo, 
tal qual em jogos futebolísticos, gritar e cantar: NÓS 
SOMOS BRASILEIROS, COM MUITO ORGULHO, 
COM MUITO AMOR”!

Por Neuciany Heleno de Souza Almeida
 

EU SOU BRASILEIRA. COM MUITO 
ORGULHO?

 Rio Espera recebeu no último dia 26 
de agosto mais um Festival de Congado. 
O evento foi realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura dentro da 6º Jornada 
do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, 
realizada pela Secretaria de Estado de 
Cultura, por meio do Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-
MG).
 O Festival aconteceu na Praça da 
Piedade e contou com a participação das 
guardas de Congado de Rio Espera (Nossa 
Senhora do Rosário e Divino Espirito Santo), 
do distrito de Piranguita (Nossa Senhora 
Aparecida), da localidade de Moreiras 
(Santa Efigênia), de Miguel Burnier (Nossa 
Senhora do Rosário), de Itaverava (Santo 
Antônio) e de Congonhas (Santa Efigênia). 
 Após as apresentações, cada guarda 
foi agraciada com um troféu de participação 
no Salão do CRAS.
 Neste ano a Jornada do Patrimônio 
Cultural traz como tema “Outros Olhares 
sobre o Patrimônio Cultural” e tem como 
principal objetivo de despertar o olhar, o 
interesse e o engajamento da população 
para a preservação do patrimônio material 
e imaterial de Minas Gerais.

Rio Espera recebe Festival 
de Congado

Fotos: Divulgação




