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4º Trilhão é sucesso de público em Rio Espera
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A Editoria

“De olho no Direito”
está de volta e traz o tema
“Passaporte Animal” .
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Confira o calendário
da Feira da Agricultura
Familiar de Rio Espera

A Editoria

“Memória Histórica”

conta um pouco da história do
rioesperense José Julião
No último mês de janeiro, tive o prazer de
conhecer um simpático rioesperense que saiu muito
novo da cidade e que pretende voltar e aqui residir.
Ele sente muitas saudades do tempo em que aqui
passou e retrata com carinho a sua história.
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Rio Espera em Foco

EDITORIAL
O Brasil talvez esteja perdendo a maior oportunidade para a melhoria
da qualidade de seus serviços. Com a Copa do Mundo, que já sabíamos de
sua realização há cerca de oito anos, teríamos a possibilidade de desenvolver
o transporte público, melhorar nossas estradas, aeroportos, portos, nosso
sistema de saúde e a segurança pública.
Porém, apesar de algumas obras iniciadas, o que observamos é que
não houve um planejamento e até os estádios estão com suas obras atrasadas.
Não se pode dizer que a falta de verbas foi a causa de tudo, pois sabemos que certos estádios tiveram
muito mais dinheiro gasto do que o projeto inicial e muitos deles estão entre os vinte mais caros do
mundo.
Enquanto o governo investiu em estádios, que não beneficiarão em nada a maior parcela dos
cidadãos, o sucateamento de nossas estradas, do transporte público, da saúde, dos portos (aliás, o
Governo Brasileiro construiu um porto lá em Cuba), dos aeroportos é público e notório.
O povo brasileiro, que acreditava na possibilidade de melhoria dos serviços públicos, vê hoje
que os gastos com a copa são muito mais vultosos do que se previu e não houve benefícios palpáveis
para a população.
E assim, mais uma vez perdemos o bonde da história. Acreditamos, sonhamos e continuamos
a esperar, porque os nossos governantes têm compromissos com as eleições e não com as nossas
necessidades. De quatro em quatro anos eles prometem e as esperanças são renovadas, mas a história
é sempre a mesma. Uma sensação de abandono fica em nossa população e o sentimento de cidadania
se perde, cada um quer resolver para si e o Brasil que tinha tudo para ser o país do presente, continua
como o país do futuro. Até quando?
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

Cavalgada em Piranguita
No último dia 16, aconteceu
mais uma cavalgada organizada
pelo Vereador Juliano Gonçalves do
Distrito de Piranguita.
Como tradição, todos os
anos ele reúne amigos de várias
cidades e dos distritos de Rio
Espera em comemoração ao seu
aniversário.
Os cavaleiros reuniram-se
em Rio Melo e logo depois seguiram
para Piraguita.
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Aniversariantes em Flash
Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.

Arlete - dia 14/02 e
Geraldo “Cará” - dia 23/02

Wallace Bastos
dia 25/02

João Vitor
dia 19/01

Robertão
dia 17/02

Anna Flávia
dia 29/01

Joice
dia 28/02

Vinícius
dia 25/02

Leni - dia 08/01 e
José Carlos - dia 09/01

Maria Luiza
dia 28/02

EXPEDIENTE:

Jornalista Responsável: Simone Santiago - Reg. Prof. 14.193
sisancomunica@gmail.com
End.: Rua São José, 487 - Rio Espera. CEP: 36460-000
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Diagramação, Fotos, Reportagens e Matérias: Simone Santiago
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Juliano Benício
dia 15/02

Romário
dia 26/02

Sr. Bené
dia 19/02

Camila
dia 20/02

Efigênia Miranda
dia 05/02

Martinha ao lado da
filha - dia 06/02

O informativo
é uma publicação mensal.
A reprodução total ou parcial
do conteúdo desta obra é
expressamente proibida
sem prévia autorização.
O Informativo não se
responsabiliza por matérias
assinadas.
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4º Trilhão é sucesso de público em Rio Espera
Aconteceu em grande estilo
em Rio Espera, de 31 de janeiro a
02 de fevereiro, o 4º Trilhão de
Jipes, Motos, quadriciclos e gaiolas
organizado pela Equipe “Elite da
Trilha de Rio Espera”, com o apoio
da Prefeitura Municipal.

Não faltaram adrenalina
e emoção pelas ruas da cidade.
O público presente foi
presenteado com shows de
Free Style e shows musicais
como Felipe & Nando, Vitória
Estefane e DJ Rafael Miranda.

Rio
Espera
recebeu
milhares de visitantes de diversas
cidades que prestigiaram esse
grande evento.
Segundo os organizadores
o Trilhão ganha em público e
participantes a cada ano.
Foto: Max Costa/ Photografy

Foto: Turismóloga Georgia Kelly

Rio Espera recebe melhorias para benefício
dos cidadãos rioesperenses
MELHORIAS NA RUA JOSÉ
RODRIGUES DE MIRANDA

MAIS DUAS RUAS DA CIDADE
GANHAM CALÇAMENTO

O Governo da cidade de
Rio Espera realizou importantes
obras no barranco da Rua José
Rodrigues de Miranda no último
mês de janeiro.
Por toda extensão desse
barranco foi construído um muro e
passeios, para dar mais segurança
e melhorar ainda mais o acesso de
pedestres no local.
Segundo a Administração
Municipal, esta obra da Rua
José Rodrigues de Miranda foi
realizada com recursos próprios
do município: “Aos poucos serão
sanandos os problemas da cidade
para beneficiar os munícipes”,
destacou.

As Ruas José de Oliveira
Cunha e Paulino Gomes, atrás da
Escola Estadual “Major Miranda”,
ganharam calçamento e drenagem
pluvial.
Esta era uma antiga
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reivindicação dos moradores e dará
acesso também às Ruas Francisco
Pereira de Miranda e Teófilo
Honorato Dias.
A Administração Municipal
informou que esta obra também foi
realizada com recursos próprios e
outras ruas da cidade serão calçadas
ainda este ano.

Início e conclusão das obras na Rua José Rodrigues de Miranda
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De olho no Direito
PASSAPORTE ANIMAL

               Por Flávia Mônica Vieira de Resende / fflavia123@hotmail.com
“2014 é um ano bastante
promissor para os brasileiros. Mas
enquanto saboreamos expectativas,
já há inovações no mundo animal.
Em fevereiro deste ano começa a
vigorar a Instrução Normativa MAPA
nº. 54 de 18/11/2013 que estabelece
os requisitos e procedimentos para
a expedição de passaporte para cães
e gatos. Isso mesmo! Os bichinhos
de estimação roubaram a cena desta
vez. Designado como Passaporte
para Trânsito de Cães e Gatos,
deverá conter nome, espécie, raça,
sexo, data de nascimento e pelagem
do animal, além de informações do
proprietário do animal. É necessário
também que um médico veterinário
ateste a saúde do animal com exames
clínicos e comprovantes de vacinação,
principalmente a vacina antirrábica.
Também
deverão
ser
discriminados no documento o
número, a data da aplicação e a
localização de um microchip que
deverá ser implantado no animal.

A finalidade desse dispositivo
eletrônico é armazenar digitalmente
as informações do animal.
A expedição do Passaporte
do animal é gratuita e sua solicitação
deve ser feita por meio do Sistema
de
Informações
Gerenciais
do Trânsito Internacional de
Produtos e Insumos Agropecuários
(SIGVIG) via preenchimento do
Requerimento para Concessão de
Passaporte para Trânsito de Cães e
Gatos e apresentação do animal e do
protocolo gerado no sistema para
fins de conferência pelas Unidades
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)
autorizadas a emitir Passaporte.
O Passaporte poderá ser
usado em viagens nacionais ou
internacionais. Ressalta-se que
em alguns países o Passaporte
ainda não é aceito. Nesse caso,
deve-se solicitar o Certificado
Zoossanitário Internacional (CZI),
documento convencional utilizado

atualmente em viagens de animais,
além da apresentação de atestados de
saúde e comprovantes de vacinação.
Ufa! Mas é importante tudo
isso? Não. É importantíssimo. Nos
dias contemporâneos, o animal de
estimação tornou-se um membro
familiar. Conforto, apego e carinho
os cercam por todos os lados, não dá
pra imaginar o estrago que a perda
desses pets pode causar em seu dono.
Isso é apenas mais um motivo para
a solicitação do Passaporte, pois, ali
estarão todos os dados do animal.
A entrega do documento será
em até 30 dias. Vale lembrar que o
Passaporte não exclui a necessidade
de apresentação do Conhecimento ou
Manifesto de Carga para animais que
devem viajar no compartimento de
cargas.
O documento tem validade
por toda a vida do animal, é individual
e intransferível, sendo exigida a
atualização das informações a cada
viagem a ser realizada pelo animal.”

A Administração Municipal de Rio Espera, com o apoio da EMATER e os Agricultores
Familiares que participam da FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, comunica a população
em geral, que a realização da Feira neste ano de 2014 ocorrerá sempre aos sábados, na Praça
da Piedade, conforme o seguinte calendário:

MARÇO: Dias 01, 15 e 29
ABRIL: Dias 12 e 19
MAIO: Dias 03, 10 e 24
JUNHO: Dias 07 e 21
JULHO: Dias 05, 19 e 26
AGOSTO: Dias 09 e 23
SETEMBRO: Dias 06, 20 e 27
OUTUBRO: Dias 11 e 25
NOVEMBRO: Dias 01, 15 e 29
DEZEMBRO: Dias 06, 20 e 27
Participe e prestigie os produtores de nossa cidade!
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Texto de divulgação: Secretaria de Cultura e Esporte

CULTURA E ESPORTE EM RIO ESPERA
Secretaria apresenta um balanço das atividades realizadas em 2013
2013 foi um ano muito bom na área cultural e esportiva de Rio
Espera/MG. A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte
apresentou um balanço das atividades realizadas. O
compromisso da Administração Municipal 2013/2016 e a
sintonia entre diversas secretarias (Turismo, Obras, Educação,
Saúde e Assistência Social) fizeram com que a querida Rio
Espera ganhasse destaque mais uma vez na organização e
qualidade de seus eventos.
Durante o ano várias ações e eventos foram realizados. Um
destaque foi a restauração do Casarão da Piedade, entregue à
população rioesperense no mês de maio. O centenário
Casarão da Piedade é um importante bem da cidade.
Tombado pelo Patrimônio Municipal, está localizado em um
imóvel centenário na praça principal. Hoje nele funcionam as
áreas da Cultura e Turismo do Município e a Biblioteca Pública
“Messias Brandão Sol”. O Casarão já abrigou o Corpo da
Guarda Municipal, Fórum, Sindicato, Cartório, Prefeitura e
Câmara. É desejo da Administração Municipal e da
comunidade a instalação de um Museu naquele local.
As festas tradicionais e populares receberam o apoio e o
investimento da Administração Municipal, através da
Secretaria de Cultura e Esporte. O destaque ficou por conta do
carnaval e da festa do rioesperense. O carnaval de Rio Espera,
reconhecido em 2013 pelo Governo do Estado de Minas
Gerais como um evento tradicional e de abrangência regional,
foi mais uma vez um dos melhores da nossa região. Já a festa
do rioesperense 2013 foi um dos maiores eventos já vistos na
cidade. Com um público superior a 55 mil pessoas e presença
do cantor Israel Novaes.
Para 2014 a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte já está
realizando seu planejamento e virão muitas novidades na
área.

Eventos e ações 2013
- Restauração do Casarão da Piedade
- Festa do Rioesperense
- Carnaval 2013
- Entrega
Francisco

da

Medalha

Monsenhor

- Festival de Teatro de Rio Espera
- Encontro de Bandas de Congado
- Lançamento de livros
- Seminário de Educação Patrimonial
- Oficinas sobre Patrimônio Cultural
- Projeto de Educação Patrimonial nas
escolas (Projeto Educar/Rio Espera)
- Feira Cultural
- Exposição “O natal na poesia brasileira”
- Iluminação de natal na Praça da Piedade
- Reativação do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural
- Revisão na legislação cultural
- Criação do Conselho Municipal de
Esporte
- ICMS do Patrimônio Cultural 2015
- Distribuição de material esportivo
- Apoio a eventos diversos
- Divulgação nas redes sociais
- Projeto de restauro da Fazenda da
Chácara
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José Julião

No último mês de janeiro,
tive o prazer de conhecer um
simpático rioesperense que saiu
muito novo da cidade e que
pretende voltar e aqui residir. Ele
sente saudades do tempo em que
aqui passou e retrata com carinho
a sua história.
Ele é José Julião, filho dos
saudosos Maria Segunda e Pedro
Venâncio Celestrito. Senhor José
morava na localidade de Pereiras
em Rio Espera com sua mãe, pois
seu pai faleceu muito cedo.
José Julião estudou na
escolinha de Dona Marica, na
fazenda em Pereiras. Ele levava
leite para a fábrica, buscava
criações em Senhora de Oliveira e
candeava bois. Com nove anos, foi
morar no Rio de Janeiro com seu
amigo rioesperense “Zé Guedes”.
Segundo senhor José, seu amigo
Benedito Miranda o levou para o
Rio e sua primeira profissão foi
escovar cavalos: “Na época, os
proprietários de onde eu estava
gostaram muito do meu trabalho
e me colocaram em uma escola de
aprendiz de jóquei. Lá eu fiquei
durante um ano e aprendi treinar
e montar cavalos na pista. Tive
diversas vitórias, sendo que uma

delas foi para o Presidente do
Jóquei Clube”, explicou.
José Julião montou cavalos
dos 16 aos 27 anos e durante todas
as suas montarias teve setenta
vitórias. Já passou por países como
os Estados Unidos e Venezuela e
diversos estados do Brasil como
São Paulo, Rio de Janeiro e outros.
Ele já montou cavalos de vários
artistas e personalidades.
Casou-se
com
Maria
Antônia Barbosa Juliano, que é
da família do José Pereira de Rio
Melo e, dessa união, nasceu a filha
Isabela Barbosa Julião.
Ele recorda sempre de seus
amigos cultivados em Rio Espera
como o Cici do Juca Henrique,
Geraldo do Ziquinha, Antônio
Roldão (jogavam futebol juntos),
Zé Lopes, João Açougueiro
(caçavam juntos), Daléia, Vitório,
Zé Colatino, Antônio do Totó,
compadre Loló e vários outros.
Ele destacou sua amizade
com o Dr. Carlindo Garcez e a
figura ilustre do Padre Francisco:
“Dr. Carlindo era o médico da
minha mãe e cuidou dela por vários
anos. Era um homem de bom
coração e muito prestativo. Padre
Francisco foi muito meu amigo e

Programa oficial 151ª corrida do Jóquei Clube Brasileiro, de 06 de
outubro de 1975 com a participação de José Julião

era um homem muito bom e que
fez muito pelo povo rioesperense.
Lembro-me da igreja antiga e da
construção da igreja da Piedade
e de Padre Chiquinho angariando
recursos para a sua conclusão”,
destacou.
Atualmente ele reside com
sua família em Duque de Caxias
no Estado do Rio de Janeiro e
tem muitas saudades de sua terra
natal: “Lembro com carinho cada
momento vivido em Rio Espera
e tenho muitas saudades. Saí de
minha terra natal porque tinha que
erguer minha vida e hoje como
estou com a vida estabilizada
pretendo voltar e morar aqui
com minha esposa e minha filha,
pelo fato de ter somente boas
recordações”, concluiu

José Julião ao lado da filha Isabela
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