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Mais uma edição do Projeto
Social “Biblioteca Rural
Itinerante” da Polícia Militar é
realizado em Rio Espera

Comunidade do Asilo celebra
Festa de Nossa Senhora de
Fátima

A terceira edição foi realizada no
início desse mês de maio na Zona Rural da
Comunidade do Inácio. Além do Sargento
Lélis, participaram o soldado PM Rafael Silva,
alunos da comunidade vinculados à Escola
Estadual “Major Miranda”, a Diretora da
Escola Dona Marta Silveira, as professoras
Maria José, Emília e Andréia e a ASB Rosana.
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Escola Estadual “Monsenhor
Francisco” participa por mais
um ano do JEMG e conquista
medalhas de ouros
Cerca de 90 atletas participaram neste
ano e os resultados da escola foram ótimos,
sendo que as equipes do Futsal Masculino Módulo II, do Handebol Masculino - Módulo
II e do Handebol Feminino
Módulo II
conseguiram medalhas de ouro. A equipe de
Handebol Masculino - Módulo I ficou com a
medalha de Bronze.
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Mais uma edição do Projeto Social Biblioteca Rural Itinerante da
Polícia Militar é realizado em Rio Espera
A cidade de Rio Espera
tem recebido nos últimos
tempos o Projeto Social
“Biblioteca Rural Itinerante”
realizado pelo Destacamento
da Polícia Militar da cidade.
Coordenado pelo 3º Sargento
PM Wandercy Lélis da Silva,
o projeto procura introduzir
o hábito da leitura junto aos
moradores das Comunidades
Rurais do município.
A terceira edição foi
realizada no início desse mês
de maio na Zona Rural da
Comunidade do Inácio. Além
do Sargento Lélis, participaram
o soldado PM Rafael Silva,
alunos
da
comunidade
vinculados à Escola Estadual
“Major Miranda”, a Diretora da
Escola Dona Marta Silveira, as
professoras Maria José, Emília e
Andréia e a ASB Rosana.
Várias atividades foram
realizadas durante toda a

tarde no educandário e as
crianças se divertiram com
desenhos para colorir, livros e
revistas em quadrinhos. Foi um
momento de troca de ideia e
leitura de uma forma diferente
para despertar e incentivar nas
crianças o prazer da leitura e da
busca do conhecimento.
De acordo com Sargento
Lélis, o Projeto tem sido
um sucesso e outras edições
acontecerão ao longo do ano nas
comunidades da cidade: “Nosso
projeto foi muito bem aceito
em todas as edições realizadas.
Tentaremos abordar vários
assuntos diversificados com
foco naquilo que possa afetar
negativamente as comunidades,
como drogas ilícitas, alcoolismo,
violência doméstica, êxodo
educacional, dentre outros,
e, assim, deixar nossas dicas e
orientações para prevenir esses
problemas”, ressaltou.

Maio Amarelo
Nessa edição, as crianças
aprenderam um pouco sobre
trânsito seguro, visto que nesse
mês de maio é realizada a
campanha “Maio Amarelo”, que
busca conscientizar as pessoas
para que sejam prudentes no
trânsito.
Foram
repassadas
dicas para as crianças para que
se tornem adultos conscientes
e levem o aprendizado para
suas casas para repassar aos
familiares.
De acordo com Sargento
Lélis, ao longo desse mês foram
realizadas algumas atividades de
conscientização no município.
Dentre as ações, aconteceu
no Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) uma
palestra com o tema “Violência
no Trânsito” ministrada pelo
soldado Rizzi do Destacamento
da PM de Rio Espera.

ANIVERSARIANTES

Parabéns aos que fizeram e aos que farão aniversário:

Igor
27/05

Luana Barreto
18/05

Isabelly
07/06

Tiago Vieira
15/05

Senhor Zé Peão
15/05

EXPEDIENTE:

Sara
07/06

Adília
15/05

Lucas Gonçalves
25/04

Mayke Samuel
29/05

Fundado em Março/2009

Lucinha
06/05

Iolanda Martins
20/05

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.

Página 3

Comunidade do Asilo celebra Festa de
Nossa Senhora de Fátima
De 09 a 12 de maio a
comunidade do Asilo em Rio
Espera festejou com muita fé e
devoção sua padroeira, Nossa
Senhora de Fátima. Centenas de
fiéis se reuniram todos os dias
para prestar suas homenagens na
Praça Cônego Agostinho.
Para abrir as festividades,
uma carreata saiu da residência
de Nena e Gilim com a imagem
de Nossa Senhora de Fátima
percorrendo as ruas da cidade
com destino à Praça Cônego
Agostinho. A cada noite as
procissões saíram de diferentes
pontos
da
comunidade,
com destino à Praça, onde
aconteceram as celebrações
Eucarísticas.
Nesse ano do laicato,
o tema geral foi: “Seguindo o

exemplo de Maria, possamos
ser cristãos leigos e leigas, ‘sal
e luz’ do mundo a serviço
da vida”. A cada celebração,
principalmente no momento da
homilia, todos os presentes se
maravilharam com as reflexões
de Pe. Wenderson acerca dos
temas propostos para cada
noite:
- Dia 09: “Como Maria somos
chamados a semear a semente
da Palavra”.
- Dia 10: “Com Maria somos
convidados a semear a paz nas
nossas famílias e na sociedade”.
- Dia 11: “Maria Primeira Cristã
e Missionária, ensina-nos o jeito
certo de seguir Jesus”.
- Dia 12: “ Com Maria
aprofundamos nossa identidade,
vocação e espiritualidade cristã”.

Ao
término
das
celebrações,
as
crianças
homenagearam Nossa Senhora
de Fátima com as coroações.
No último dia de festa a
Celebração Eucarística aconteceu
na Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Piedade, onde
os “Pastorzinhos”, fizeram a
homenagem a Nossa Senhora
de Fátima. Após a missa, Pe.
Wenderson convidou a todos
para irem à Praça Cônego
Agostinho, onde aconteceu
um show com Sérgio, Lauri e o
sanfoneiro Paulo.
Houve ainda a brincadeira
do taqui sempre com a doação
de prendas deliciosas e muita
animação de todos. As mães
também foram homenageadas
com sorteio de vários brindes.

Fonte: Colaboração da Coordenadora da Comunidade, Soninha

Paralela a Festa de sua padroeira, a comunidade
realiza 1ª Rua de Lazer
Para fechar com chave de ouro, como
novidade neste ano, a comunidade do Asilo
preparou no dia 13 de maio a 1ª Rua de Lazer,
Arte e Cultura onde as crianças se divertiram em
um ambiente aconchegante e descontraído.
Pipoca, algodão doce, pula-pula,
cantinho da leitura, cantinho do desenho e
da pintura, ping-pong e pintura facial, fizeram
a alegria da criançada e até dos adultos que
também entraram no clima.
A Coordenadora da Comunidade,
Soninha, destacou que a união, a solidariedade,
o cooperativismo, a boa vontade, a doação e

os diferentes dons de cada um, colocados
a serviço foram imprescindíveis para que a
Festa de Nossa Senhora acontecesse: “Que
Deus abençoe a todos e todas de Nossa
Comunidade e das demais comunidades,
que nos ajudaram a celebrar. Que Nossa
Senhora de Fátima seja sempre nossa
intercessora junto a seu Filho Jesus. Para o
crescimento espiritual das comunidades e
de nossa Paróquia é necessário que cada
cristão tome consciência da importância de
sua participação e de colocar seus dons a
serviço”, concluiu Soninha.
Fotos: Carlos Alberto, Elaine Lopes e Karina Cássia

Página 5

NADA COMO SILVIA PEDIU
Por Dr. Sílvio Lopes de Almeida Neto

Nada jamais poderia ter sido belo, ágil, brilhante, e desorganizado
quanto a vida da gente. Trombetas que gritassem sob os rumores de
tambores e canhões dessa vida em desarmonia total. Isso é o inferno.
Em primeiro plano, devo derrubar todos os milhões de brasileiros.
Pegar cada um deles e lhes trazer a baioneta de uma razão escondida, de uma razão entre
milhares daqueles que optaram por uma soma invencível de ignorantes. Enfim, somos assim,
estripadores na satisfação das necessidades naturais dos que nos dominam se escondendo
sob o escopo de heróis. Senhor, me disseste que tudo se encontra para uma fantasia melhor
nesta terra Brasilis. Que caridade imbecil, sem efeito, sem causa, mas encadeada e dirigida
para toda imbecilidade. Ainda que eu fosse orador ao lado de Marco Antônio será que vós
achais que tudo é arma do Anticristo? Não. A minha acompanhante, amada, que eu faço
devorar a minha alma não receberá o indispensável desse poeta “gauche”, melhor tudo
estaria e para que vibrar com infortúnio alheio que parece acalmar o mal estar desde texto
chinês, siamês, japonês, mas que vem da suficiência de Cândido, um grande mercenário
das ilusões. Deve haver qualquer coisa pra que se diga vá para o inferno! Qualquer coisa.
Eu vou, sendo marinheiro e nascido no Brasil desdizer qualquer coisa e ter empreendido
duas, três ou quatro viagens ao inferno, devo ser um homem certo para a razão universal.
Que não venha o consolo dos que estejam onde estão, nesse tombadilho da necessidade
absoluta, enfim, eu sou a morte determinada.

Não desanimar...
Por Emanuel Tadeu

Imagine se o bebê na primeira queda desanimasse de andar?
Imagine se a criança desistisse de aprender a andar de bicicleta no
primeiro ralado devido ao tombo?
Imagine se no primeiro zero, o aluno desistisse de estudar?
Imagine se no primeiro não, o jovem desistisse do emprego?
A vida é assim: cheia de quedas e progressos, alegrias e tristezas.
Mas não podemos desanimar! Não devemos desanimar! Não iremos desanimar!
Somos brasileiros!
Em nosso hino cantamos que nem um filho deste País foge à luta.
E assim deve ser. Não devemos desistir de uma Nação melhor, não podemos cansar desta
Pátria amada...
De Igualdade, Paz, Justiça, Fé e Amor entre nós.
Somos brasileiros, verde e amarelo.
Em nossa bandeira predomina o verde, a cor da esperança, esperança de um Brasil melhor
do que hoje.
Não vamos desistir!
Não percamos a esperança!
Somos brasileiros até o final.
E você, o que diz?

Rio Espera participa de Encontro Estadual de Museus
Fotos: Ronaldo Alves de Cordisburgo

Aconteceu nesse mês de
maio na capital mineira o 11º
Encontro Estadual de Museus e a
nossa cidade de Rio Espera esteve
representada pela Secretária
Municipal de Cultura, Karina
Cássia Gonçalves de Oliveira,
que aproveitou o momento
para troca de experiências e
aprimoramento.
Com o tema “Museus:
Planejamento e Gestão em
Redes” o encontro promoveu o
debate sobre a importância da
estruturação dos museus mineiros
por meio do Planejamento
Museológico,
da
utilização
do
Cadastro
dos
Museus
como instrumento de política
museológica no Estado e do
trabalho em Rede.
Diversas
autoridades
participaram,
entre
elas
o Secretário de Estado de
Cultura Angelo Oswaldo, a
Superintendente de Museus e
Artes Visuais e Coordenadora
do SEMMG Andrea Matos, o
Presidente do Instituto Brasileiro
de Museus (IBRAM) Marcelo
Araújo, a Representante do
IBRAM/MG
Cláudia
Maria
Chaves e o Representante do
Conselho Regional de Museologia
2ª Região (COREM 2R) Carlos
Augusto Ribeiro Jotta.
Paralelo ao encontro
aconteceu ainda a reunião
do Comitê Gestor do Sistema
Estadual de Museus (SEM-MG).

Esse Comitê é formado por
representantes
de
entidades
públicas como o IBRAM (Instituto
Brasileiro de Museus), a SUMAV
(Superintendência de Museus e
Artes Visuais), o IEPHA (Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico), o IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico
Nacional),
dentre
outros entidades, além de dois
representantes de cada Território
de Desenvolvimento de Minas
Gerais.
Atualmente, o Território
das Vertentes, que é formado
pelos
Microterritórios
de
Conselheiro Lafaiete, Barbacena e
São João Del Rey, é representado
por Giovane Luiz Lobo Neiva
de Catas Altas da Noruega e por
Karina Cássia de Rio Espera.
Entre os vários assuntos
destacados, foi ressaltada a
importância da formação de
redes dentro de cada um destes
Territórios de Desenvolvimento
de nosso estado, de modo
que os Museus
busquem
sempre trabalhar em conjunto,
compartilhando seus anseios,
dificuldades, bem como suas
atuações no dia-a-dia e as
iniciativas que tanto tem dado
certo.
A
Secretária
Karina
ressaltou
o
enriquecimento
profissional e pessoal que o
encontro
proporcionou
a
todos os presentes. “Com

mais esse encontro foi possível
compartilhar experiências com
Gestores de grandes Museus de
Minas Gerais, além dos gestores
de Museus de cidades pequenas
e até mesmo em fase de
implantação. Ademais, sumidades
da
Museologia
estiveram
presente durante o encontro e a
fala de fortalecimento e ânimo
de cada um deles serviu de mola
propulsora para os participantes,
uma vez que muitos são anseios
na área da cultura como um
todo”, destacou Karina.
Ela
ainda
teve
a
oportunidade de participar da
Oficina “Acessibilidade e inclusão
em espaços culturais: o que
queremos, como queremos e
quando queremos?” ministrada
por Luciana Cajado.
Karina agradeceu pela
oportunidade de participar do
encontro e destacou a experiência:
“Foi uma ótima oportunidade
onde refletimos sobre os espaços
culturais que dispomos em nossas
realidades municipais e que,
muitas vezes, há um despreparo
das pessoas para atender os
diversos tipos de públicos e
frequentadores dos mesmos. Só
tenho a agradecer pelo empenho
da equipe da SUMAV e do SEM
MG por fazerem acontecer este
encontro tão importante e por,
na medida do possível dentro
de suas próprias limitações com
uma equipe reduzida, prestarem
assessoria ao estado todo”,
concluiu.
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Escola Estadual “Monsenhor Francisco” participa por mais um ano
do JEMG e conquista medalhas de ouros
Os Jogos Escolares de Minas
Gerais (JEMG) deste ano foram
realizados nesse mês de maio em
Conselheiro Lafaiete e contou com
atletas de 18 municípios da nossa
região. E, por mais uma vez,
a Escola Estadual “Monsenhor
Francisco
Miguel
Fernandes”
esteve representada na etapa
microrregional com cerca de 90
atletas.
Houve a participação das
equipes/modalidades de Futsal
Masculino - Módulo I, Futsal
Masculino - Módulo II, Futsal
Feminino - Módulo II, Handebol
Masculino - Módulo I, Handebol
Masculino - Módulo II e Handebol
Feminino - Módulo II. As equipes
tiveram como trinadores os
professores Carlos Alberto, Aloís e
Fernanda, além do Diogo, que é
servidor da Prefeitura Municipal e
fez todo o trabalho de preparação
e acompanhamento.
Os resultados da escola
foram ótimos, sendo que as equipes
do Futsal Masculino - Módulo II,
do Handebol Masculino - Módulo
II e do Handebol Feminino
Módulo II conseguiram medalhas
de ouro. A equipe de Handebol
Masculino - Módulo I ficou com a
medalha de Bronze.

Fotos: Divulgação

