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Aquecedores solares ainda são um sonho para a
Casa de Repouso
A Casa de Repouso de Rio Espera, através de seu
presidente Cornélio, tem sempre buscado benefícios para
a qualidade de vida dos moradores. A instituição também
conta com a colaboração e doação de vários cidadãos e
entidades.
Só que uma doação que seria para contribuir para
a Casa, hoje se torna um dilema. Segundo o presidente, há
cinco anos a Casa de Repouso recebeu dois aquecedores
solares como doação da Companhia Energética de Minas
Gerias (CEMIG), através do programa “Energia do Bem”,
só que esses equipamentos nunca foram instalados.
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EDITORIAL
Ao finalizar o ano, ficamos com a sensação de que precisamos
renovar e recomeçar. Mas não poderia ocorrer tudo isso se não houvesse
a contagem do tempo. E nosso grande poeta, Carlos Drummond de
Andrade, escreveu sabiamente, de maneira simples, o que significa o
tempo e como essa grande invenção nos leva a refletir sobre a eterna
busca da felicidade:
“Desejos de Ano Novo”
“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um
indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o
milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar
que daqui para adiante vai ser diferente.
Para você, desejo o sonho realizado. O amor esperado. A esperança renovada.
Para você, desejo todas as cores desta vida. Todas as alegrias que puder sorrir, todas as
músicas que puder emocionar.
Para você neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família
esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida.
Gostaria de lhe desejar tantas coisas. Mas nada seria suficiente para repassar o que
realmente desejo a você. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes
e que eles possam te mover a cada minuto, rumo à sua felicidade!”
O que sabemos é que não dá para parar o tempo. Bem que gostaríamos, mas o
tempo é implacável. Chegamos ao final de mais uma etapa de nossa jornada e agora
temos que renovar nossas esperanças, pedindo a Deus que nos ilumine e transforme em
realizações e conquistas todos nossos sonhos, com muita saúde, paz e harmonia.
Boas Festas e Próspero Ano Novo !
Jornalista e Editora do “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago
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Aniversariantes em Flash

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

Natália
1º/12

Darci
22/11

João Pedro
11/01

Lara
03/12

Joselito
12/12

Matheus
27/12

Giovana
21/12

Glaura
07/01

Tia Ana
15/12

Edna Moreira
16/12

José Carlos - 09/01 e
Leni - 08/01

Luciano Milione
15/01

João Vitor Santiago
03/01

Aquecedores solares ainda são um sonho para a Casa de Repouso
A Casa de Repouso de Rio Espera,
através de seu presidente Cornélio, tem sempre
buscado benefícios para a qualidade de vida
dos moradores. A instituição também conta
com a colaboração e doação de vários cidadãos
e entidades.
Só que uma doação que seria para
contribuir para a Casa, hoje se torna um
dilema. Segundo o presidente, há cinco anos
a Casa de Repouso recebeu dois aquecedores
solares como doação da Companhia Energética
de Minas Gerias (CEMIG), através do programa
“Energia do Bem”, só que esses equipamentos
nunca foram instalados.
Cornélio disse que a casa necessita
diminuir seus gastos e que a instalação desses
aquecedores traria uma grande economia. “São
dois tambores de mil litros cada e as placas que
seriam instalados para distribuir água quente
para as oito casinhas que temos no momento.
Contribuiria para o banho, a cozinha e, assim,
conseguiríamos economizar muito e investir

em outros benefícios”, comentou.
Ainda de acordo com Cornélio, a Casa já
entrou em contato com a empresa que deveria instalar
e com a CEMIG, mas não tiveram uma solução até
o momento e os aquecedores estão deteriorando na
área da lavanderia. “Ficamos muito felizes com essa
doação, mas estamos aqui sem saber o que fazer.
Vamos ver se no próximo ano isso seja resolvido”,
concluiu Cornélio.
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Incentivo à cultura pode trazer pontuação de ICMS
para o Município
O setor de Patrimônio
Cultural da Secretaria de
Cultura de Rio Espera realiza
sempre vários trabalhos
para que o município
possa receber recursos do
ICMS, critério Patrimônio
Cultural.
Segundo o Historiador
Giovane Neiva, tudo é
preparado de acordo com o
que acontece no município:
“Prestamos contas com
um relatório para que
os recursos possam ser
disponibilizados em 2017.
Seguimos uma deliberação
do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e
Artístico (IEPHA) que repassa
todas as diretrizes sobre o
que devemos fazer e o que
eles exigirão para pontuar o
município”, explicou.
Como
pontuação
para esse critério de ICMS,
já foram realizados em Rio
Espera o Festival de Teatro,
vinculado à Jornada do
Patrimônio e o Festival de
Congado.
Segundo
Giovane,
são
analisados
alguns
critérios que o município
deve seguir:
1 - ter as políticas públicas de
preservação do patrimônio
cultural;
2 - realizar medidas de
avaliação dos bens culturais
que ele tem, através de
laudos de conservação;
3 - realizar investimentos
em preservação destes bens;

4 - realizar atividades de
educação patrimonial;
5 - E o congado, que é o único
bem com registro material de
forma expressão da cidade
que é representado pelas
três bandas de Moreiras,
Piranguita e da Sede.

Feira Cultural
Como parte desses
critérios, o município realizou
pela quarta vez o Projeto
Educar, que é voltado para as
escolas municipais e estaduais.
É produzido um cronograma
prévio aprovado pelo IEPHA
para trabalhar duas escolas e
em cada escola duas turma,
com alunos do terceiro,
quarto e quinto ano.
Este
ano
foram
escolhidas as turmas das
professoras
Edmeia
e
Geraldinha na escola “Major
Miranda” e as turmas dos
professores Abel e Eliane na
escola “Cônego Agostinho”
na localidade do Padilha. O
trabalho aconteceu durante
uma semana e teve início
com uma aula introdutória
para os alunos sobre o
que é patrimônio cultural.
Após isso, eles votaram e
escolheram um bem cultural
que eles gostariam de visitar,
realizar pesquisas e conhecer
melhor.
Depois da votação
foram escolhidos para os
trabalhos a Praça de Nossa
Senhora da Piedade, o

Casarão da Piedade e a
imagem de Nossa Senhora
da Piedade. A gestora do
Circuito Villas e Fazendas,
Sidneia, realizou uma palestra
para as turmas e falou sobre
o que é patrimônio Cultural
e quais os bens são tombados
em Rio Espera.
Foram
programadas
visitas aos bens com o
depoimento de um orador
local que tivesse algum fato
relacionado a esse bem. No
Casarão, o depoimento foi
realizado por Cornélio, na
Praça foi relatado por Arcanjo
e quem falou sobre a Imagem
da Pietá foi José Felix (Dedé
do Divino).
Depois de todo esse
trabalho realizado, aconteceu
no Casarão da Piedade a
exposição da feira, onde os
alunos fizeram a exposição
de fotos, desenhos, poesia,
redações e uma série de outros
trabalhos confeccionados no
momento da pesquisa.
Foto: divulgação

Mais um curso de geração de renda é
realizado em Piranguita
De 23 a 27 de novembro, algumas
mulheres do distrito de Piranguita
participaram de um curso de corte e
costura. O curso foi conquistado pela
rio-esperense Elizângela em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).
Segundo Elizângela, esse curso já foi
oferecido pela Administração Municipal
em Piranguita para a confecção de
lingerie e, dessa vez, foi oferecido corte
e costura sendo o aprendizado focado
na produção de calças e blusas: “ Depois
que a Administração realizou também
em Parceria com o SENAR o curso de
lingerie, algumas mulheres pediram para
tentar esse novo curso. Conversei com
a senhora Ilma do SENAR, ela marcou
e o curso foi oferecido no último mês”,
explicou.

Foto: divulgação

Uma moradora do distrito ofereceu
sua casa para que ali o curso fosse realizado
e nove mulheres compraram o material. Elas
aprenderam as técnicas ensinadas pela senhora
Nilza de Belo Horizonte, o que trará uma fonte
de renda extra.

Sucesso total na Promoção da Rádio Atual
Para comemorar seu
sexto ano no ar, a Rádio
Atual FM lançou uma super
promoção que deu o que falar.
Para concorrer, os ouvintes
deveriam escrever uma carta
e explicar porque mereciam
ganhar um presente da
emissora. Foram mais de dez
mil cartas escritas.
O sorteio aconteceu no
último dia 03 no programa
Comando Geral, apresentado
pela locutora Simone Santiago,
e contou com a participação
dos locutores: Dimas Lourenço,
Davi Ramos e Ismar Saraiva.
Devido ao grande número de
cartas recebidas em menos de
um mês, o sorteio aconteceu
no corredor e não dentro do
estúdio. Todas as cartas foram

espalhadas nesse corredor
e cada um dos locutores
sorteou uma. Dessas quatro
sorteadas, saiu a ganhadora.
A ouvinte Amanda,
moradora da Rua José
Gonçalves da Silva, no Bairro
Vista Alegre, levou para casa
um cheque de R$300,00

(trezentos reais), mais uma
mochila e um kit da Rádio
Atual.
Dimas
Lourenço
agradeceu o empenho da
família Atual em mais essa
promoção
e
agradeceu
principalmente
aos
fiéis
ouvintes que participaram.
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A Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, através de seu Pároco
Padre Joselito, faz uma prestação de contas da reforma da
Igreja Matriz
Fonte: Secretaria Paroquial
Balanço divulgado:
* Entrada: Quando começou a campanha existia na conta R$20.000,00
* Arrecadações com leilão, rifas, folhas, Folia de Reis, Apostolado da Oração,
doações de devotos na conta ou na Casa Paroquial: R$231.256,40
* TOTAL: R$20.000,00 + R$231.256,40 = R$251.256,40
* Gastos com pintura, som, parte elétrica, bancos, calhas e outros (já foram
pagos): R$212.660,10
* A pagar (parcelas): R$25.322,00
* A reforma ficou em: R$237.982,10
* Em caixa: R$38.596,30 - R$25.322,00 = R$13.274,30
Após pagar o restante restará em caixa: R$13.274,30
Padre Joselito agradeceu mais uma vez a todos
que contribuíram de alguma forma para a concretização
da reforma e se colocou à disposição para qualquer
dúvida: “Gostaria de externar mais uma vez o meu
carinho e agradecimento a cada um que contribuiu
direta ou indiretamente. Conseguimos concretizar um
sonho e foi um milagre. Quem ainda tiver alguma
dúvida sobre a prestação de contas pode procurar a
Secretaria Paroquial para maiores esclarecimentos”,
concluiu.

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete

www.humanlab.com.br

Unidade Belo Horizonte

Rua dos Timbiras, 3055, 5º andar
Barro Preto - (31) 3349-7533

Matriz

Unidade 1

Unidade 2

Rua Cefisa Viana, Rua Adolfo Siqueira, Av. Pref. Mário Rodrigues
156 - Santo Antônio
99 - São João
Pereira, 158 - Centro
(31) 3762-3771
(31) 3939-3772
(31) 3763-2348

Unidade 3

Av. Prof. Manoel
Martins, 204 - Centro
(31) 3939-4163

Unidade Congonhas
Av. Padre Leonardo,
49 - centro
(31) 3731-3774

Colaborador do “Rio Espera em Foco” recebe homenagem em
Conselheiro Lafaiete
Aconteceu no último
mês de novembro, na
Sociedade Musical Santa
Cecília
em
Conselheiro
Lafaiete, uma homenagem
a alguns profissionais de
destaque nesse ano de 2015.
O evento teve como
objetivo
homenagear
profissionais, de diversos
seguimentos
sociais
e
profissionais,
que
por
extrema
dedicação
profissional se destacaram
diante da opinião pública
da cidade de Conselheiro
Lafaiete.
Entre os vários nomes
indicados
para
receber
tal homenagem estava o
nome do grande advogado
criminalista Dr. Sílvio Lopes
de Almeida Neto, que já
recebeu a premiação mais de
dez vezes.
Dr. Sílvio é natural de
Conselheiro Lafaiete, mas
reside atualmente em Rio
Espera, onde criou raízes e
conquistou várias amizades.
Ele é noivo da rio-esperense

Sara de Miranda Silveira e
colaborador do “Rio Espera
em Foco” onde escreve com
grande sabedoria suas belas
crônicas.
Em breve entrevista
concedida
ao
nosso
Informativo, ele disse que
valeu a pena as horas de
sono perdidas, os livros lidos
e a ajuda da noiva Sara.
Ele externou sua gratidão e
agradeceu com suas sábias
palavras
dizendo:
“Em
primeiro lugar, gostaria de
acrescentar o estreitamento
da amizade, que eu e Sara
travamos com você e
também com seu marido o
Ilustre Médico Dr. Márcio
Aurélio. Em segundo lugar,
agradeço em especial ao meu
sogro Newton e à minha
sogra Marta, à minha noiva
e a toda família que me
acolheram com carinho todo
especial. Em terceiro; nasci
e trabalho em Conselheiro
Lafaiete, mas não posso me
esquecer que meu coração e
minha alma hoje pertencem

Fotos: divulgação

à cidade de Rio Espera, onde
resido atualmente. Por fim,
a essa cidade maravilhosa,
ao seu povo acolhedor e ao
brilhante Informativo que
você escreve. A minha alma e
o meu coração, tanto quanto
de minha mãe Izaura Maria
Gomes Lopes de Almeida,
repousam
na
mansidão,
ela ao lado de Deus, eu ao
lado de todos, tudo depois
da tempestade. Acrescento,
ainda, a felicidade de ter
meu filho Franklin, amor
da minha vida estudando
Direito na minha querida
FDCL, sendo um brilhante
aluno e que o Grande
Arquiteto do Universo o
esteja protegendo”, concluiu.
A
entrega
do
certificado
“Profissionais
do Ano 2015” teve como
Patrono o Desembargador
José Amâncio de Souza
Filho que fez a entrega aos
homenageados.
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“Embora ninguém
possa voltar atrás e
fazer um novo começo,
qualquer um pode
começar agora e fazer
um novo fim.”
(Chico Xavier)

Boas Festas e
Próspero Ano Novo!
São os votos do Informativo
“Rio Espera em Foco”

