Distribuição Gratuita

112ª Edição - Julho 2018

Está definida a data do
RIOZEIRO 2018
O 5º Encontro de Torcedores cruzeirenses
em Rio Espera já tem data definida e acontecerá
nos dias 15 a 17 de novembro com grandes
atrações e com a cobertura oficial do Portal de
Notícias “Foco na Notícia”. Este ano o evento
contará com duas novidades: o lançamento da
1ª Corrida Rústica e o 1º Passeio Ciclístico. E os
tradicionais jogos de futebol entre amigos serão
transformados em um mini torneio.

Corporação Musical “Santa
Cecília” recebe mais dois
instrumentos
A Corporação Musical “Santa Cecília” de
Rio Espera foi contemplada com a doação de
dois novos instrumentos musicais, através do
Programa “Bandas de Minas”. Criada em 1984,
a Corporação Musical “Santa Cecília” teve como
idealizador o saudoso Monsenhor Francisco. Na
época, o maestro Geraldo Macedo conquistou
um grande número de jovens da cidade com
uma turma de aproximadamente cem alunos,
sendo que surgiram trinta e seis músicos que
começaram a tocar as primeiras músicas na rua
com seis meses.

Página 04

Página 05

Casa de Repouso realiza eleição da nova diretoria
A posse deve acontecer no próximo mês de agosto.
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Rio Espera recebe mais uma edição da
Festa do Rioesperense
A cidade de Rio Espera
recebe mais uma edição da Festa
do Rioesperense. O evento, que
já é tradição na cidade e um
dos melhores de toda a região,
promete atrair um grande público
de 26 a 29 de julho.
O
Estádio
Municipal
receberá shows com a Banda
WM50, Pedro Henrique e Rafael,
Vitória e Gabriela, Giovana
Rezende, DJ Rafael Miranda, Jean
Carlos e a atração principal no dia
(28) com o cantor Loubet.
Neste ano, além dos
shows e o Festival das Cores, o
evento contará com o 1º Festival
Musical Municipal que ocorrerá
no domingo (29) às 18hs. A
festa conta ainda com mais uma
edição do Torneiro Leiteiro e da
Exposição de Cavalos.

Entrega da Medalha
Monsenhor Francisco
A cada ano que passa, Rio
Espera recebe durante a Festa do
Rioesperense seus filhos ausentes
e amigos, que vão para matar a
saudade dos conterrâneos e, além
disso, alguns são lembrados, em
especial, com a entrega da Medalha
“Monsenhor Francisco”. A alegria
que os indicados sentem com esta
honraria, só aumenta a certeza do
quanto esses rioesperenses amam
a sua terra.
Segundo a Secretária de
Cultura, Karina Cássia, neste ano
de 2018, receberão a Comenda
neste ano de 2018:
1- Flávio de Assis Barbosa
2- Anali Doroteia Barroso Namedes

3- Almir D´Ávila Barbosa
4- Marilda Moreira Faria Rivelli
5- Cláudio Roberto Gomes Nogueira
6- José Nicolau da Silveira
7- Ana Helena Cunha Costa
8- João de Assis
9- Carmem Moreira Magela
10- Fabrício Miranda

conferida a alguém na cidade.
Os
homenageados,
familiares e amigos se unem e
formam um elo entre o passado
e o presente, com lembranças
de um tempo vivido em uma
cidade que, em muitos casos,
está distante do corpo, mas
nunca do coração. Impregnados
Criada em 2006, na de nostalgia, aqueles que estão
Administração do Prefeito Luiz há vários anos sem ir a Rio
Moreira, a Medalha é atribuída Espera, sentem-se emocionados
a rioesperenses que elevam e pela acolhida e a indicação
prestigiam o bom nome de Rio do nome para o receber esta
Espera e é a maior honraria já condecoração.

Aniversariantes

Parabéns aos que fizeram e aos que farão aniversário:

Vitória Stéfanie
13/07

Lucas Oliveira
21/07

Thiago Miranda
24/07

Vinícius
20/07

João Pedro
08/08

João Paulo
24/06

Natália Oliveira
18/07

Lelei - 15/07 e
Mariana - 02/08

Elizangela
1º/08

Solange Barbosa
26/07

Arraiá do CRAS proporciona tarde de lazer na cidade

O Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) de
Rio Espera organizou no último
mês de junho o seu 1° Arraiá
com os alunos das oficinas
de Educação Ambiental e do
Coral “Monsenhor Francisco”.

O evento aconteceu na sede
do CRAS e proporcionou uma
tarde de muita descontração,
com direito a dança Junina e
diversas comidas típicas.
De acordo com a
Coordenadora
do
CRAS,

Izabella, o principal objetivo da
realização desse evento foi o
fortalecimento de vínculos entre
as crianças dos grupos e também
de seus familiares que foram
prestigiar a apresentação: “As
crianças estiveram envolvidas em
todo o processo de preparação
do nosso 1º Arraiá, desde a
confecção das bandeirinhas até a
dedicação de ensaiar os mínimos
detalhes durante dias. Eles
estiveram empenhados para que
tudo desse certo. Foi uma tarde
divertida de lazer e muita alegria.
Um momento organizado e
feito para eles e por eles junto
com toda a equipe do CRAS, a
Secretaria de Assistência social e
a Administração do município”,
concluiu Izabella.
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Está definida a data do RIOZEIRO 2018
O 5º Encontro de
Torcedores cruzeirenses em Rio
Espera já tem data definida
e acontecerá nos dias 15 a 17
de novembro com grandes
atrações. Já estão confirmados
shows com Paulo Rafael, Felipe
e Nando, Fernando Nogueira,
Vitor e Pedro e Dj Pires.
Este ano o evento
contará com duas novidades:
o lançamento da 1ª Corrida
Rústica e o 1º Passeio Ciclístico.
E os tradicionais jogos de
futebol entre amigos serão
transformados em um mini
torneio. O vencedor do
torneio
levará
o
troféu
“Isidoro Ribeiro”. “Esta é
uma homenagem ao saudoso
Isidoro, meu amigo e parceiro
do futebol municipal” disse
Edmar Santos, o idealizador do
evento.
Edmar
Santos
faz
questão de frisar que tanto
a Corrida Rua, o Passeio
Ciclístico e o evento em geral,
são direcionados a todos os
públicos e não somente aos
cruzeirenses. Vale destacar que
o encontro acontece em praça
aberta, com grande harmonia e
em clima amigável.
Os participantes da
Corrida Rústica, do passeio
ciclístico e do RIOZEIRO 2018
concorrerão a vários prêmios,
dentre eles uma viagem, com
01 acompanhante para Porto
seguro ou Caldas Novas (DE
SERRAZUL TURISMO), uma
CNH completa no CFC META
(nas categoria A, B ou D), um
Curso de Inglês (NO CEBRAC),
kit Cruzeiro com produtos
oficiais do shopcruzeiro.com.
br, um Kit oferecido pela
Mania Celular, um ano grátis

na academia Rio Fitness e uma
bicicleta zero km. O Portal
“Foco na Notícia” que também
é parceiro no evento fará a
cobertura oficial.
Para
concorrer
aos
prêmios, no momento da
inscrição o candidato deverá
escolher entre participar da
corrida, participar do passeio
ciclístico, comprar a camisa do
evento ou apenas concorrer aos
prêmios.
O idealizador do evento
ressalta ainda que o evento só
acontece porque sempre recebeu

um grande apoio da prefeitura,
de amigos Rioesperenses, dos
patrocinadores e deixa desde
já os agradecimentos.
Fazendo a inscrição,
o candidato beneficiará a
Banda de Música Santa Cecília
e a Casa de Repouso Heitor
Horácio Dornelas.
Fique atento, preparese, programe-se!
A
programação
completa você confere em breve
aqui em nosso Informativo e
no Portal “Foco na Notícia”
www.foconanoticia.com.br.

Banda de Música de Rio Espera recebe mais dois instrumentos
A Corporação Musical
“Santa Cecília” de Rio Espera
foi contemplada com a doação
de dois novos instrumentos
musicais, através do através do
Programa “Bandas de Minas”.
A cerimônia de entrega
aconteceu durante um Encontro
de Bandas no Parque Municipal
na Capital Mineira onde o
Presidente da Corporação,
José Mauricio Rangel, e Maria
Sônia (componente da primeira
formação da Banda) receberam
das mãos do Secretário Adjunto
de Cultura do Estado os dois
instrumentos.
Segundo José Maurício,
a Corporação foi contemplada
com seis instrumentos do edital
de 2017 do Programa, sendo
02 clarinetes, 02 trombones de
vara, 01 trompete e 01 par de
pratos. Eles receberam os dois
clarinetes e os outros serem

entregues futuramente. “Esses
Sobre a Corporação
dois novos instrumentos serão
de grande valia para a nossa
Musical
Banda. Em fevereiro de 2017
“Santa Cecília”
recebemos a doação de alguns
outros instrumentos que já
Criada em 1984, a
utilizamos e esses dois novos
complementarão
o
nosso Corporação Musical “Santa
acervo”, concluiu José Maurício. Cecília” de Rio Espera teve
como idealizador o saudoso
Monsenhor Francisco. Na época,
O Programa
o maestro Geraldo Macedo
O Programa “Bandas conquistou um grande número
de Minas” tem o objetivo de jovens da cidade com uma
de incentivar e valorizar um turma de aproximadamente
dos principais elementos da cem alunos, sendo que surgiram
identidade cultural mineira trinta e seis músicos que
e
contempla
diversos começaram a tocar as primeiras
municípios com a entrega de músicas na rua com seis meses.
A Jovem Banda de
instrumentos de sopro, metal
Música,
como era chamada,
e percussão de qualidade, que
contribuem para a manutenção era a alegria da cidade quando
e aperfeiçoamento dos seus tocava. Participava de eventos,
ordenações,
conjuntos musicais para a prática aniversários,
festividades da igreja, eventos da
e apresentações musicais.
Prefeitura e inaugurações. Eram
cerca de seis apresentações por
mês e quase todos os domingos
a banda tocava em frente
à Igreja Matriz. O primeiro
maestro foi Geraldo Macedo
que permaneceu por um bom
tempo na banda.
Depois dele passaram por
ela os maestros Jorge Senra de
Conselheiro Lafaiete, Geraldo de
Pinheiros Altos, Luiz de Capela
Nova, Cláudio de Cipotânea
até chegar ao Eli, que é maestro
da banda há mais de treze anos.
Durante esses trinta e três anos
de banda, a Corporação teve a
sua sede em diversos lugares e
acabou retornando para a sua
antiga sede, na Igreja de Nossa
Senhora do Rosário.
Atualmente a Corporação
luta com dificuldade para se
manter e preservar sua história.
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Fique por dentro das notícias da região através do
Foco na Notícia.
Você também pode baixar e ler o Informativo “Rio Espera em
Foco” no site todos os meses.

www.foconanoticia.com.br
NÃO SEI O TÍTULO
Por Dr. Sílvio Lopes de Almeida Neto

Nada nessa vida é certeiro. Na minha pouca sapiência eu antevia essa
pasmaceira, essa globalização e esse engodo de que a mediocridade de um
“teórico” pudesse obter sucesso confrontando a escola europeia. É preciso que
entendamos, os tempos são outros, não se joga mais apenas pelos talentos
de outrora. Hoje, o futebol esse esporte universal está cansado de teóricos tal
qual a vênus platinada faz questão de chamar “Tite”. Não, não é assim. Não se joga um esporte
coletivo imaginando teorias que apenas fazem parte da literatura dos brancos, negros e sofridos.
Somos todos iguais. É preciso que nos levantemos diante de mais uma derrota escabrosa, daqueles
que nos “representaram” ganhando milhões conquanto esse povo sofrido percebe um mísero
salário mínimo.

EXPEDIENTE RIO ESPERA EM FOCO:

Fundado em Março/2009

O Informativo

Editora Chefe e Jornalista Responsável: Simone Santiago - Reg. Prof. 14.193
sisancomunica@gmail.com
End.: Rua São José, 487 - Rio Espera. CEP: 36460-000
é uma publicação mensal.
A reprodução total ou parcial
Produção Editorial, Projeto Gráfico,
do conteúdo desta obra é
Diagramação, Fotos, Reportagens e Matérias: Simone Santiago
expressamente proibida sem prévia
autorização. O Informativo não
Impressão: Central Gráfica - Conselheiro Lafaiete
se responsabiliza por matérias
Tiragem: 2.000 exemplares
assinadas.
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Casa de Repouso realiza eleição da nova diretoria
A posse deve acontecer no próximo mês de agosto.

No último dia 08 desse
mês de julho, aconteceu a
eleição da nova diretoria da
Casa de Repouso “Heitor
Horácio Dornelas” de Rio
Espera.
Na
oportunidade
marcaram
presença
os
membros da diretoria do
Conselho Central, membros da
diretoria da Casa de Repouso
e Presidentes dos Conselhos
Particulares
vinculados
ao
Central.
Três nomes concorreram
a eleição: Tharley, Ana Maria
e Jaqueline. Após votação,
Tharley foi o escolhido.
Portanto, a nova diretoria ficou
assim composta: Presidente
Tharley, Vice-presidente José
Maurício, Secretária Mariza e
Tesoureiro Ailton. O Conselho
Fiscal (titulares) José Euzébio,
Deco e Vicente de Cipotânea e
os (suplentes) Samir, Rosária e
Onésio.

Quem vota

De acordo com o que é
previsto no estatuto da Casa de
Repouso e da Sociedade de São
Vicente de Paulo, participam
da votação os membros da
diretoria do Conselho Central,
Presidentes
de
Conselhos
Particulares e membros da
diretoria da Casa Repouso.

Requisitos para se candidatar
Entre os requisitos para
se candidatar a eleição da Casa
de Repouso, o cidadão deve
ser Vicentino (exercer atividade
Vicentina), ser maior de 18
anos e ter no mínimo dois
anos de atividade Vicentina

ininterrupta.
Essa nova gestão terá o
prazo de duração de dois anos
a contar da data da posse que
deve acontecer já no próximo
mês.
Perguntado sobre o que
pretende realizar a frente da
Instituição, o Presidente eleito
Tharley disse que a nova gestão
eleita será pautada sobre duas
vertentes, tendo em vista a
grande dificuldade de recursos:
“A primeira vertente será secar
gastos e tentar economizar da
maior forma possível e a outra
é trabalhar com a realização
de novas campanhas para
tentarmos arrecadar mais coisas
para a nossa Instituição. Nós

também trabalharemos para
colocar em prática alguns outros
projetos, entre eles a reforma da
Instituição e a aquisição de um
veículo próprio”, destacou.
“Como novo presidente
agradeço a confiança de todos
que votaram em mim. Agradeço
também as candidatas pela
disponibilidade de colocar o
nome delas na disputa. Agradeço
a toda a comunidade que confia
no trabalho da gente e, se Deus
quiser, vamos manter uma ligação
boa da diretoria com o Central
para fazermos um trabalho
transparente e um trabalho que
seja voltado para os assistidos da
nossa instituição”, concluiu.
Fotos: Divulgação

