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Rio Espera recebe o
Abril Poético
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Rio Espera sedia Encontro de
Museus e recebe Secretário
de Estado de Cultura Angelo
Oswaldo
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EDITORIAL
Há dois anos escrevi sobre o voto consciente e de como que o
nosso voto poderia mudar o rumo do Brasil. Se soubéssemos o quanto
seria importante nós escolhermos nossos governantes àquela época e o
quanto nossa escolha errada poderia nos afetar, estaríamos bem melhor
hoje. Não haveríamos de ter a cada ano novas “lava-jatos” para consumir
bilhões e bilhões de reais, mas sim, quem sabe, a possibilidade de um
Brasil mais justo e desenvolvido em todos os aspectos. Nós deveríamos ter votado em uma
pessoa que pudesse ser comprometida com o bem de toda a sociedade, o que certamente
não foi.
Agora estamos à beira do caos político-administrativo e com um nível de desemprego
cada vez maior. Estamos à espera de um milagre, o que não acontece em política e nem em
economia. A maioria acha que o impeachment de nossa presidente resolverá todas essas
mazelas e, como num passe de mágica, estaremos livres de todos os problemas. Ainda não
houve o impeachment, somente a presidente foi afastada. Portanto, muita água há de rolar
embaixo da ponte.
Por isso, mais uma vez escrevo para que cada eleitor procure votar a fim de melhorar
sua comunidade, não apenas por paixão e ódio, mas que saiba pesar o que há de especial
em um ou outro candidato e, assim, todos sairemos lucrando. Não devemos votar em troca
de nada, pois nosso voto não tem preço. A consciência é nosso guia e o futuro de nossa
sociedade depende de nossa opção. Nós teremos alguns segundos para votar, porém serão
quatro anos para lamentar.
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Informativo “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago

A FEIRA DE ILUSÕES

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

“Aparências não contam histórias. Melhor anda o mundo assim. Posso andar lesto de
Anás até Caifás, sem ser notado. Aproveito vejo alhos e bugalhos. Não existe vontade
com relação a nada. Do ludismo, que já andou pelas tantas na minha cabeça, não
mais interessa. Todo sonho é refalsado. Nada daquilo vem numa latinha de petinga.
Melhor fazer cara de palhaço e voltar as costas ao barnabé exigente que não me quer
livre. Vou ser uivador, definitivamente é o que desejo. Tantalizar, provocar muito
sofrimento na cara aberta dos meus pergaminhos não vai me dar boa criação, contudo
é quando sei que estou estatelando a alma apenas para meu coração.”
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Aniversariantes em Flash

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

Neide
04/06

Talita
01/06

Isabelly
07/06

Sara
07/06

Margarida Bárbara
31/03

Antônia do Carmo
13/06

Maria Luísa
21/06

Leonardo
05/06

Marlúcia Gomes
12/06

Mayke Samuel
dia 29/05

Rio Espera recebe o Abril Poético
Durante todo o mês de
abril, o Grupo Liga Ecológica
Santa Matilde (LESMA) levou
poesias, histórias, recitais, dança,
teatro, música e muito mais para
diversas cidades através do Abril
Poético, que está em sua décima
primeira edição.
Além de Rio Espera, o
evento passou pelas cidades de
Conselheiro Lafaiete, Congonhas,
Ouro Preto, Santos Dumont,
Sabará, Três Corações e Belo
Horizonte com o tema “Apressate devagar”.
Em
Rio
Espera,
as
apresentações aconteceram no dia

20 e foram realizadas na Escola
Estadual “Monsenhor Francisco
Miguel Fernandes” e Centro
de Referência da Assistência
Social (CRAS). A programação
contou com apresentações
socioculturais com o Grupo
LESMA e com a parceria
da Escola Estadual “Major
Miranda”, do grupo do CRAS,
Casa de Repouso, Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social de Conselheiro Lafaiete e
Secretaria Municipal de Cultura
de Rio Espera.
A
Administração
Municipal agradeceu a parceria

que tem com o grupo há
vários anos na cidade e
parabeniza pelo belíssimo
trabalho
realizado
pelo
LESMA através da poesia.
O Grupo LESMA
agradeceu a todos pelo
apoio e a recepção de mais
uma edição do Abril Poético
na cidade. “As atividades
engrandeceram
nossos
trabalhos
e
esperamos
ter contribuído com este
município para o fomento
da cultura e dos valores
locais por meio da arte e da
cultura”, concluiu.
Fotos: divulgação/Arquivo LESMA
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Rio Espera sedia Encontro de Museus e recebe
Rio Espera tinha um
sonho antigo que era a criação
de um museu e ele se tornou
realidade no dia 15 de dezembro
de 2015, quando através de um
Decreto Municipal, foi criado
junto à Secretaria de Cultura da
Cidade o “Museu Histórico de
Rio Espera”.
Foi um grande trabalho
realizado para organizar, fazer
o levantamento e recolher os
objetos, bens que muitas vezes
estão esquecidos. Foram várias
reuniões e debates e, com
a ajuda da população, uma
primeira coleção de objetos foi
recolhida e já está em exposição
no Casarão da Piedade, que foi
restaurado recentemente sendo
o local perfeito para o Museu
da cidade.
Estes
objetos
e
fragmentos em exposições
contarão a história da nossa

terra natal e contribuirão para
pesquisas e também como forma
de atrativo para que muitos
outros visitantes possam vir para
a nossa cidade.
Como passo fundamental
para o desenvolvimento desse
museu, a cidade de Rio Espera
sediou no último dia 05, o Encontro
Regional de Museus de Minas
Gerais, através de uma iniciativa
da Superintendência de Museus
e Artes Visuais da Secretaria de
Estado de Cultura e da Prefeitura
Municipal de Rio Espera. Além de
autoridades municipais, regionais
e representantes de museus de
mais de dez cidades, o evento
contou com a participação do
Secretário de Estado de Cultura,
Angelo Oswaldo, que proferiu
uma palestra sobre o patrimônio
cultural e a importância histórica
da região do Vale do Piranga.
Ele ressaltou que os

museus
são
equipamentos
fundamentais dentro do circuito
de uma cidade, pois é um centro
de cultura, de informação, de
conhecimento, de educação e
tem uma repercussão imediata
no turismo. Além de receber
estudantes e ser um local para a
extensão do trabalho educativo
das escolas.
O
Secretário
falou
também sobre a criação do
Museu em Rio Espera e disse que
a cidade está no caminho certo:
“Tenho acompanhado de perto
essa trajetória de criação do
museu, pois o prefeito Marcílio
já esteve comigo na Cidade
Administrativa várias vezes para
tratarmos desse assunto. Esse
museu começou recentemente,
mas já tem peças significativas,
de grande importância como
partes da antiga porta da igreja
Matriz. É muito importante que

Secretário conheceu o espaço e o Secretário recebeu uma cesta com produtos
da região de autoridades municipais
acervo do Museu de Rio Espera

Betinho, Angelo Oswaldo e Adailton

Cavalgada “As Patroas”
A
mulherada
resolveu
reunir-se para realizar um dos
eventos mais belos e animados da
cidade de Rio Espera: a cavalgada
“As Patroas”. No dia 15 de maio,
elas enfeitaram as ruas da cidade
em seus belos animais. Organizado
pelas rioesperenses Carol, Luana,
Cássia, Mirele, Fabiana e Deijiane,
o evento reuniu mais de oitenta
participantes das cidades de Rio
Espera,
Conselheiro
Lafaiete,

Curvelo,
Belo
Horizonte,
Cipotânea e Lamim.
A cavalgada saiu da
residência do locutor de rodeio
Abel Lourenço na Varginha, passou
pelas ruas da cidade e seguiu com
muita animação para o pesque e
pague do Alexandre, onde houve
sorteio de brindes, almoço para as
participantes e super show com a
estrela rioesperense Vitória Stefany.
De acordo com Carol,

uma das organizadoras, a ideia
surgiu com o objetivo de reunir
algumas amigas para uma cavalgada
totalmente feminina. “Eu fiz uma
lista e junto com as meninas da
organização começamos a trocar
ideias, mensagens e conseguimos
vender cerca de oitenta camisas. E
o resultado foi nítido, um encontro
muito gostoso, descontraído e além
das nossas expectativas:”, comentou.
Ela agradeceu toda a

Secretário de Estado de Cultura Angelo Oswaldo
Rio Espera tenha esse museu, pois
ele será um local para incrementar
as atividades culturais da cidade,
para a educação, o turismo e para
guardar a memória e a identidade
do povo rioesperense”, ressaltou.
Angelo
Osvaldo
completou dizendo: “Ninguém
faz um museu sozinho, ele nasce
na cidade através de uma ação
comunitária e depois contará
com a ajuda e o apoio do
Estado. Nós trabalhamos nesse
sentido, para que a comunidade,
consciente, articulada e unida
possa levantar esses bens e zelar
por eles. Podemos fazer com que
eles venham constituir um acervo
e todos gostarão de ir ao museu
para conhecer melhor a sua
história e o que cada peça está
dizendo. É a comunidade que
se organiza, que levanta a sua
memória, recolhe esses objetos,
que sensibiliza os doadores para

que o acervo possa ser bem
formado e, depois, com a ajuda
do poder público, nascem os
museus”, concluiu.
Durante a programação
do encontro foi realizada
uma
apresentação
sobre
planejamento museológico e
gestão de acervos em especial
atenção para a cidade de Rio
Espera, que trabalha na criação
desse museu. A Administração
Municipal grifou a importância
em preservar a história da
cidade através da criação de
um museu local. “Agradecemos
a visita do Secretário de Estado
de Cultura que foi de grande
valia. Estamos caminhando para
o desenvolvimento da nossa
cultura e um museu é um bom
ponto de partida para esse nosso
objetivo”, enfatizou.
O Secretário Municipal
de Cultura de Rio Espera,

Angelo Oswaldo visitou também a Igreja Matriz

agita Rio Espera
organização do evento, seus
patrocinadores e disse que já
pensam em novidades para
o próximo ano: “Com o fim
do nosso encontro, restaram
as boas lembranças de um
dia super agradável só com
“as patroas”. Já estamos
nos organizando para que
o próximo ano seja ainda
melhor do que esse. Aguardem
novidades”, concluiu.

Leonardo Miguel, disse que
esse encontro foi mais um
grande passo para a cidade de
Rio Espera em relação a criação
de seu museu: “Há muitos
anos estamos reunidos para
tentar criar o nosso museu e a
vinda do Secretário de Estado
de Cultura em nossa cidade foi
de extrema importância, pois
ele viu de perto tudo o que
já temos e o precisamos para
dar continuidade a esse sonho.
Nosso espaço já foi criado e a
previsão é que a inauguração
oficial seja realizada no
próximo mês de junho.
Agradeço a todos aqueles que
já trouxeram algum objeto,
alguma peça para o nosso
acervo e deixo uma frase para
encerrar: “Uma cidade que não
cuida do seu passado é uma
cidade sem futuro”, ressaltou
Leonardo.

A mesa de autoridades foi composta pelo Prefeito de Capela
Nova Luiz, Prefeito de Rio Espera, Secretário de Estado de Cultura
Angelo Oswaldo, Vice Prefeito de Rio Espera e Soldado Santos

Foto: Kênia Isabel
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Casa de Repouso de Rio Espera elege e empossa nova diretoria

Tharley Flaviano Rodrigues é o novo
Presidente da Casa

A Casa de Repouso de
Rio Espera realizou no mês de
março a eleição para compor a
nova diretoria e seus membros
tomaram posse no último dia 03
desse mês. Essa diretoria estará à
frente dos trabalhos na Casa por
um período de dois anos e ficou
assim constituída: Presidente
Tharley Flaviano Rodrigues,
vice-Presidentes José Maurício
e Maria do Dedé, 1ª Secretária
Alessandra, 2ª Secretária Maria
José, 1º Tesoureiro Ailton, 2º
Tesoureira Rafaela e o Conselho
Fiscal composto por Robson,
Deco e José Euzébio.
O Presidente Tharley
falou da expectativa em presidir
a Casa de Repouso e o que ele
espera fazer para melhorar a

qualidade de vida dos que ali
residem: “Espero que o nosso
planejamento seja colocado em
prática e a principal proposta é
fazer valer o Estatuto do Idoso,
pois ele será o nosso orientador
durante esses dois anos de
trabalho. Temos o compromisso
com a caridade e, assim,
poderemos proporcionar uma
vida digna para quem está dentro
da casa”, declarou Tharley.
Ele também destacou que
um dos projetos que já está sendo
colocado em prática é a ampliação
da casa, que hoje abriga trinta e
quatro idosos: “Contamos com a
ajuda da população, pois quanto
mais pessoas puderem doar e
contribuir com a nossa Casa,
poderemos economizar e investir
nessa ampliação. Esperamos que
a diretoria passada possa nos
apoiar para somarmos forças
e fazer valer a pena o nosso
trabalho”, concluiu.
Segundo
Tharley,
a
doação de aproximadamente
onze mil reais que foi deixada
pela Paróquia para a reforma
do telhado não passará para a
Casa de Repouso e será paga
diretamente aos fornecedores e
prestadores de serviços. “Uma

das exigências do Padre Joselito
quando fez essa doação foi de
que o Cornélio, ex-presidente da
Casa, coordenasse todo o trabalho
e que o dinheiro fosse usado,
mas que pagasse diretamente aos
fornecedores. E assim os trabalhos
serão realizados, sem que passe
qualquer quantia pela conta da
nossa instituição”, explicou.
Todas as diretorias que já
passaram pela Casa de Repouso
buscaram o bem estar dos idosos
que ali residem e sempre cuidaram
de todos com muito carinho,
atenção, paciência e dedicação
por parte dos funcionários e,
segundo o novo Presidente
Tharley, em sua gestão não será
diferente.
A
atual
diretoria
aproveitou para agradecer a
todos aqueles que já contribuíram
com doações de medicamentos,
fraldas, alimentos, materiais
de limpeza e uso pessoal,
equipamentos e vários outras
coisas e deixa o número da conta
caso alguém queira fazer alguma
doação.
Banco Bradesco
Agência: 01392
Conta: 0542344-9

Vem aí mais uma Festa do Rioesperense, uma das mais
tradicionais de toda a região, de 21 a 24 de julho.

Confira programação em breve!

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete

De Olho no Direito
DESMISTIFICANDO O IMPEACHMENT
Por: Mateus de Moura Ferreira
Doutorando e Mestre em Teoria do Direito (PUC/MG)/Professor da FDCL. Advogado
“Nos últimos meses, o tema do impeachment
se tornou um assunto comum em ambientes
escolares, mesas de botequim, programas televisivos
e redes sociais. As pessoas discutem a sua viabilidade,
entretanto, muitas vezes não conhecem o seu rito e
as hipóteses de ocorrência. O intuito deste texto é
apresentar este instituto do Direito Constitucional e
os seus efeitos na vida política do país.
O impeachment ou impedimento, é uma
sanção aplicada ao Chefe do Poder Executivo que
comete crime de responsabilidade. Este impedimento
leva à perda do mandato político. A Constituição da
República Federativa do Brasil estabelece no artigo
85, quais são os atos praticados pelo Chefe do Poder
Executivo suscetíveis de gerar a responsabilização por
um crime de responsabilidade. Todavia, este artigo
deve ser lido à luz da Lei 1079 de 1950, diploma
normativo responsável por regulamentar as condutas
passíveis de crime de responsabilidade.
O crime de responsabilidade é uma infração
político-administrativa praticada pelo Chefe do
Poder Executivo. Observe, caro leitor, que estamos
falando de um julgamento político, uma vez
que cabe ao Poder Legislativo a condução deste
procedimento. Qualquer cidadão pode oferecer uma
denúncia à Câmara dos Deputados, com base em
eventual crime de responsabilidade praticado pelo
Chefe do Poder Executivo. Se a Câmara autorizar
a instauração do processo, forma-se uma comissão
processante no Senado Federal, casa responsável pelo
julgamento do Presidente da República. Salientamos

que esta comissão processante formada no Senado,
será presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal, entretanto, ainda estamos falando de um
julgamento político!
No Senado Federal, o Presidente da República
pode ser considerado culpado ou inocente do crime
de responsabilidade que lhe foi imputado. Caso seja
declarado inocente, o processo é extinto e ele retoma
as suas atividades administrativas. Todavia, se for
considerado culpado, duas sanções serão impostas.
A primeira é o impeachment (impedimento), o
Presidente será destituído do seu cargo e o seu Vice
irá assumir. A segunda sanção é a inabilitação para o
exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8
anos. Vejamos então, o presidente que for processado
e condenado por um crime de responsabilidade,
sofrerá duas sanções, o impeachment (impedimento
para o exercício do mandato) e a inabilitação por 8
anos para o exercício de qualquer função pública.
Por fim, caso o Vice-Presidente também
seja processado e condenado por crime de
responsabilidade, a Constituição estabelece uma
ordem de sucessão temporária, onde será chamado
primeiro o Presidente da Câmara dos Deputados, na
eventualidade dele não assumir o cargo, convoca-se
o presidente do Senado Federal, caso ele também não
assuma, chama-se o presidente do Supremo Tribunal
Federal. Estes indicados irão assumir a chefia do
executivo de forma temporária, pois, será necessário
a realização de novas eleições para se escolher um
novo Presidente do Brasil.”

Rio Espera é contemplada com
academias ao ar livre

Fotos: divulgação

A cidade de Rio Espera foi contemplada, através de indicações
dos Deputados Estaduais Lafayette Andrada e Glaycon Franco, com
a instalação de duas Academias ao ar livre. A cerimônia de entrega
aconteceu na Cidade Administrativa, na Capital Mineira, com a
presença de autoridades dos vários municípios contemplados.
Além de Rio Espera, também foram contempladas as cidades
de Capela Nova, Entre Rios de Minas, Lamim, Ritápolis, Santa Cruz
de Minas, Santana dos Montes, o distrito de Januário em São João
del Rei, Tiradentes, Carandaí, Senhora de Oliveira, Ouro Branco e
Conselheiro Lafaiete.
Em Rio Espera, as academias serão instaladas pela Administração
Municipal nos distritos de Piranguita e Rio Melo, onde a população
poderá usufruir desse benefício e ter mais saúde e qualidade de vida.
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Comunidades de Rio Espera reúnem-se para celebrar
o dia de seus padroeiros
As
comunidades
rioesperenses estão sempre unidas
para prestar as homenagens a
seus padroeiros. Já faz parte do
calendário da cidade as várias festas
realizadas todos os anos em diversas
comunidades.
Festa de São José Operário
De 22 de abril a 1º de maio, quem
esteve reunida foi a comunidade do
Padilha para realização da Festa de
seu padroeiro São José Operário.
Com muita animação, a comunidade
prestou suas homenagens durante
a novena, que foi realizada todos
os dias e contou com a presença
Foto: Arquivo do Informativo

Fiéis na Capela de São José no Padilha

de vários convidados de cidades
vizinhas e outras localidades.
O coordenador Vicente do
Zé Crista destacou que este ano
houve a participação dos leigos das
comunidades, o que engrandeceu
as festividades: “Prestamos as
nossas homenagens a São José com
muito carinho e devoção. Peço
desculpas à comunidade, pois esse
ano, devido às chuvas, a festa teve
que ser encerrada um pouco antes
do previsto. Já estamos preparando
tudo para que o próximo ano seja
ainda mais animado”, concluiu
Vicente.
Festa de Nossa Senhora de
Fátima
De 04 a 13 de maio, aconteceu na
comunidade do Asilo a festa de
sua Padroeira, Nossa Senhora de
Fátima, onde uma multidão de fiéis
acompanharam os festejos. Houve
procissão, celebração da palavra
e coroação na Praça Cônego
Agostinho.
De acordo com Luiz

Henrique, que faz parte da
equipe de Liturgia, há um grande
empenho de todos os moradores
da comunidade que se unem para
preparar com carinho os festejos
à Padroeira: “Agradeço em nome
da coordenação a todos que
dedicaram um pouco do seu tempo
para nos ajudar durante os dias de
festa e já deixamos o nosso convite
para aqueles que não puderam
participar esse ano, que venham
nos próximos”, ressaltou.
Ainda
segundo
Luiz
Henrique, toda a renda arrecadada
com a brincadeira do taqui será
doada para a Paróquia.
Foto: Luiz Henrique

Coroação de Nossa Senhora de Fátima

Escola Estadual “Monsenhor Francisco” participa
do JEMG e recebe medalhas
No início desse mês, a Escola Estadual “Monsenhor Francisco” representou a cidade de Rio
Espera na etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) realizados na cidade de
Congonhas.
Segundo o diretor Marcos Roberto, várias categorias participaram dessa etapa e a escola
teve um ótimo resultado: “Esse ano participamos nas modalidades Futsal e Handbol masculino e
feminino. Conquistamos a medalha de ouro no Módulo 1 e 2 do Handbol Feminino e o Módulo 1
do Handbol Masculino ganhou a medalha de bronze. No Futsal os meninos trouxeram a medalha
de prata”, comentou.
O diretor parabenizou aos alunos, professores, pais e voluntários que representaram a cidade
Rio Espera, através da Escola.
Fotos: Daniel Marcos da Silva

