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Folia de Reis conserva 
tradição em Rio Espera

Rioesperense 
recebe título de 

cidadão honorário 
em Ubá

 No último mês de dezembro, o 
rioesperense João Estevam de Souza, 
conhecido como cabo João, recebeu o 
Título de Cidadania Honorária na cidade de 
Ubá.

 De acordo com José Maurício Rangel, 
integrante da Folia de Reis, esse ano eles 
conseguiram arrecadar a quantia de R$ 5.436,00 
(cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais) que 
serão doados para a paróquia com o objetivo de 
contribuir na reforma da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Piedade. 
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Rioesperense realiza campanha e arrecada 
fraldas para a Casa de Repouso de Rio Espera

 O ano de 2014 terminou com 
uma boa ação idealizada por um 
rioesperense. A Casa de Repouso 
de Rio Espera recebeu como 
presente de Natal uma doação de 
fraldas geriátricas
 A campanha para 
arrecadação das fraldas partiu da 
ideia de um rioesperense ausente, 
mas que está sempre presente na 
terra natal: Toninho do Zé Gomes.
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 Sei que cada um de nós é um viajante no tempo. Nesse 
instante estamos aqui e, num piscar de olhos, zás, lá estamos 
em outra empreitada. Como disse alguém, algum dia: “Não é o 
tempo que passa, nós que passamos”.
 Podemos comparar o tempo de nossas vidas a um rio, 
que passa, às vezes sereno, por outras vezes é rápido e até 
violento, mas que nunca dá outra chance: “o que passou, passou”! Com o passar 
dos anos, são apenas boas histórias e elas ficam em nossa memória. São somente 
lembranças: algumas boas, outras ruins, mas estão sempre vivas em nossos 
pensamentos para a mente nunca envelhecer.
 Porém, nessa vida corrida de hoje, não encontramos tempo para viver e em 
algum instante já dissemos a frase: “Eu não tenho tempo”. Com isso transformamos 
o nosso rio da vida, que era sereno e lúcido, em um rio com corredeiras e violento. 
Tudo é rápido. Há mudanças a cada instante.
 Mas a natureza é sábia e no entardecer de nossas vidas, temos e necessitamos 
de menos intensidade em nossas ações, por isso, algumas palavras são pouco 
utilizadas nesse período da vida, como pressa, rapidez, agilidade, velocidade, 
afobação, correria...
 Não necessitamos de rapidez, só queremos a obra, pois de que adianta sermos 
velozes, os primeiros, se não conseguimos satisfazer os nossos maiores desejos, 
que são de paz, amor e harmonia entre os povos.

Uma ótima leitura e até a próxima.

Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago



Parabéns e felicidades a todos os que fizeram  e que farão aniversário.  
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Aniversariantes em Flash

João Pedro                                 
dia 11/01                 

Marta Miranda            
dia 30/01

Giovanna                                     
dia 21/12

Glaura                           
dia 07/01

João Victor                   
dia 03/01

Rioesperense recebe título de cidadão honorário em Ubá
 No último mês de dezembro, o 
rioesperense João Estevam de Souza, 
conhecido como cabo João, recebeu o Título 
de Cidadania Honorária na cidade de Ubá.
 João é filho de João Pereira de Souza 
Sobrinho e Maria Pereira de Jesus. Nasceu 
em Rio Espera, estudou no Grupo Escolar 
“Major Miranda” e também na Escola 
Estadual “Monsenhor Francisco”. Formou-se 
em Técnico de Contabilidade e Magistério.
 João casou-se com Maria Ivana 
Moreira de Souza, tem três filhos: Maria 
Lúcia, André Luiz e Ana Clara e é avô de 
Fabiana e Alice.
 Trabalhou nas cidades de Barbacena, 
Itaverava, Conselheiro Lafaiete e em Rio 
Espera, onde permaneceu por quinze anos, 
sendo que nos três últimos anos de sua 
carreira ficou à frente do Destacamento da 
Polícia Militar na cidade.
 Em 2001, João foi para a reserva e 
passou a residir na cidade de Ubá, onde 
começou a atuar nas ações da comunidade. 
Foi presidente da Associação do bairro onde 
mora e hoje é vice-presidente.
 Assim como em todos os lugares por 
onde passou, João sempre foi muito atuante 
e interessado em contribuir nas questões da 
comunidade, por isso, seu trabalho é sempre 
reconhecido por onde passa. 
 Em sessão solene na Câmara 
Municipal de Ubá, João e mais dez pessoas 
receberam o Título de Cidadania Honorária, 
pelos relevantes serviços prestados e em 
virtude do amor às causas cívicas e sociais 

da comunidade de Ubá.
 João disse estar honrado por receber tal 
título e que sente muita saúde dos tempos em Rio 
Espera: “Fiquei muito feliz em ser escolhido para 
receber essa honraria. Tenho muita saudades dos 
amigos de Rio Espera, do tempo que aqui passei. 
Estou sempre na cidade para participar das festas e 
rever os amigos”, ressaltou.



reforma da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Piedade. 
 José Maurício 
agradeceu em nome do 
grupo, que de acordo com 
ele, tem crescido a cada 
ano que passa: “O nosso 
grupo aumentou muito esse 
ano e estamos com cerca 
de trinta foliões, desde 
crianças, adultos e idosos. 
Agradecemos pela confiança 
e a colaboração. Que o 
menino Jesus ilumine os 
lares de todos”, concluiu.

Folia de Reis conserva tradição  em Rio Espera

 O dia 6 de janeiro é o 
Dia dos Três Reis Magos, dia 
da Folia de Reis e, de acordo 
com a tradição, quando os 
três Reis Magos, Gaspar, 
Belchior e Baltazar avistaram 
a Estrela de Belém no céu eles 
foram até o menino Jesus que 
nasceu. Os três reis magos 
ofereceram presentes que 
simbolizavam a realeza, a 
divindade e a imortalidade. 
 Assim como manda 
a tradição, em várias 
cidades o dia 06 de janeiro 
é comemorado com muita 
festa. E em Rio Espera não é 
diferente. Assim como todos 
os anos, do dia 1º ao dia 06 de 
janeiro, a Folia de Reis “Estrela 
do Oriente” visita várias casas 
dos cidadãos rioesperenses 
com as homenagens ao 
menino Jesus.
 Neste ano, a Folia de 
Reis saiu da casa do casal 
Olívia e Valdir, percorreu as 
comunidades do Rosário, 

Santo Antônio, Matriz e Asilo 
e encerrou os cantos na casa 
do casal “Nena” e “Gilim”, 
onde aconteceu celebração 
eucarística presidida pelo 
Padre Joselito.
 De acordo com José 
Maurício Rangel, integrante 
da Folia de Reis, esse ano 
eles conseguiram arrecadar 
a quantia de R$ 5.436,00 
(cinco mil e quatrocentos e 
trinta e seis reais) que serão 
doados para a paróquia com 
o objetivo de contribuir na 

Foto: Arquivo “Rio Espera em Foco”

Unidade 1
Rua Melo Viana, 125 A - Centro

(31) 3762-3771
Unidade 2

Rua Adolfo Siqueira, 99 - São João             
(31) 3763-2348

Unidade 3
Chapada - saída para Itaverava                         

(31) 3763-4162
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Rioesperense realiza campanha e arrecada 
fraldas para a Casa de Repouso de Rio Espera

 O ano de 2014 terminou 
com uma boa ação idealizada 
por um rioesperense. A Casa 
de Repouso de Rio Espera 
recebeu como presente de 
Natal uma doação de fraldas 
geriátricas
 A campanha para 
arrecadação das fraldas partiu 
da ideia de um rioesperense 
ausente, mas que está sempre 
presente na terra natal: Toninho 
do Zé Gomes.
 De acordo com Toninho, 
surgiu a ideia e ele comunicou 
ao Presidente da Casa de 
Repouso, Cornélio, que deu 
o maior apoio. Em torno de 
15 dias, através ligações para 
conterrâneos que vivem em 
Contagem e na Grande BH, ele 
conseguiu arrecadar milhares 
de fraldas: “Comecei a ligar 
para meus amigos e eles não 
mediram esforços em ajudar 
na doação. Algumas foram 
deixadas em minha casa e 
outras eu mesmo fiz questão de 
ir até à casa de conterrâneos 
amigos para buscar. Assim 
conseguimos alcançar nosso 
objetivo”, ressaltou Toninho.
 A doação aconteceu no 
dia 23 de dezembro, véspera de 
Natal, no momento em que era 
realizada a novena de Natal na 
Casa de Repouso, preparada 
por pessoas da comunidade. 
Quando Toninho chegou com 
a caminhonete carregada, a 
alegria ficou estampada no rosto 
dos moradores e funcionários.
 O Presidente Cornélio 
agradeceu e disse que as 
fraldas chegaram em boa hora 
e é quantidade suficiente para 
seis meses: “Fico muito grato 
ao nosso amigo Toninho e a 

todos que contribuíram para 
a campanha. São gastas 
muitas fraldas todos os dias e 
eu agradeço por essa bonita 
iniciativa, pois será muito 
útil. Que Nossa Senhora da 
Piedade ilumine o caminho de 
todos”, destacou Cornélio.
 Ainda segundo Toninho, 

nos próximos anos novas 
campanhas serão realizadas 
também com rioesperenses 
presentes: “Da próxima vez 
divulgaremos com antecedência 
para dar mais tempo das pessoas 
contribuírem e, assim, podermos 
ajudar a Casa de Repouso de 
Rio Espera”, concluiu.



 Pelo terceiro ano 
consecutivo, o Grupo de 
Jovens de Rio Espera se 
uniu para fazer mais uma 
boa ação e alegrar o natal 
de muitas crianças das 
comunidades rioesperense, 
com a campanha do “Natal 
Solidário”.
 O grupo, que sempre 
desenvolve trabalhos 
solidários na cidade, utilizou 
a rádio Atual FM para 

falar sobre a campanha. 
Eles realizaram um gesto 
solidário na Igreja do 
Rosário, onde convidaram 
as pessoas para no 
momento do ofertório levar 
um brinquedo. 
 Foram arrecadadas 
várias cestas e centenas 
de presentes. E para 
alegrar ainda mais esse 
momento especial houve a 
participação do Papai Noel 

Grupo de Jovens realiza Natal Solidário e leva alegria                 
às comunidades rioesperenses

que ajudou na hora da 
entrega.
 Foram várias 
comunidades visitadas 
na véspera de natal. O 
grupo aproveitou para 
agradecer a todos que 
fizeram doações e disse 
que os integrantes se 
empenharam ao máximo 
para o sucesso de mais 
essa ação solidária 
promovida pelos jovens.

 No último mês de dezembro, o Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família (NASF) de Rio Espera, realizou a entrega de brindes, 
doados pela população rioesperense, aos moradores da Casa de 
Repouso. Com a presença do Papai Noel, a equipe do NASF fez 
a alegria de todos. 
 Também no ultimo mês, o 
NASF, juntamente com o Centro 
de Referência da Assistência 
Social (CRAS) participou de 
uma celebração Eucarística na 
Igreja do Rosário, onde houve 
apresentação do Grupo Arte 
Convivência e Inclusão Social.

NASF atuante em Rio Espera 
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De Olho no Direito
SR. OU SRA. VALDETE?             

Por Lígia Teixeira 
Contato: ligia.srta@gmail.com

 Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome, 
assim estabelece o Código Civil.
 Pelo nome se reconhece e se 
individualiza cada pessoa na sociedade, 
sendo assim, em regra, o nome é imutável. 
Entretanto, admite-se a sua alteração em 
situações excepcionais e devidamente 
motivadas, dentre as quais, o divórcio, a 
adoção, erros de grafia, nomes vexatórios e 
tradução de nomes estrangeiros. 
 É de fácil entendimento a maioria das 
hipóteses relacionadas acima, mas o que são 
nomes vexatórios? 
 São aqueles que podem causar 
constrangimento ou expor seu portador ao 
ridículo, por exemplo, os nomes que causam 
dúvida quanto ao sexo daquele que o possui, 
como Jaci, Valdete e Lucimar. Podem ser 
considerados, também, como vexatórios, os 
nomes que correspondem a sexo diverso do 
seu portador, tendo-se como exemplo alguém 
do sexo masculino que se chame Janice. 
 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
já julgou, com base no princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana, procedente o 
pedido de transexual, conhecido em seu meio 

social como pessoa feminina, de substituir o 
seu nome (masculino) por outro que induz 
tratar-se de pessoa do sexo feminino, referido 
julgado foi publicado no site www.tjmg.jus.br 
em 07/05/2014.
 Importante frisar que a simples 
insatisfação com o próprio nome não enseja 
sua modificação. É que, como já visto, é 
preciso haver uma situação excepcional 
que autorize essa mudança. Assim, não 
basta, por exemplo, ser homem e se chamar 
Janice ou Lucimar, é preciso que se prove 
que tais nomes, caso se alegue que são 
constrangedores, expõem os interessados a 
situações de constrangimento ou vexame. 
 Vistas as causas que podem justificar a 
alteração do nome civil, cumpre ressaltar que 
para tanto é necessário, ainda, a realização 
de um procedimento judicial denominado 
Ação de Retificação de Registro Civil, 
através de advogado ou defensor público. 
Dispensa tal procedimento, bem como a 
consequente constituição de advogado, as 
correções de erros de grafia, que poderão ser 
requeridas administrativamente, pelo próprio 
interessado, no cartório onde se lavrou o seu 
registro civil.

Para receber o Informativo “Rio Espera em Foco” 
todos os meses em seu e-mail, envie uma solicitação 

para: sisancomunica@gmail.com

Acesse o site da Rádio Atual FM de Rio 
Espera. A Rádio que é a sintonia do 

momento e da emoção!
www.atual98fm.com.br




