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Demonstrações de fé e devoção marcaram a Peregrinação 
de Nossa Senhora Aparecida em Rio Espera

 Muita fé e devoção marcaram esse momento 
especial para os fiéis que receberam a imagem vinda 
da cidade de Lamim no dia 28 de fevereiro. Muitos 
devotos deslocaram-se até a entrada de Rio Espera e 
fizeram a acolhida da imagem que foi levada para a 
igreja Matriz em carreata.

 Entre os vários passos que a nossa cidade dá 
para o crescimento e sua divulgação, no próximo 
mês de abril, o município marchará com sucesso 
e promoverá um grande avanço em relação às 
questões ambientais.
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EDITORIAL
 O nosso informativo comemora mais um 
ano de vida, apesar das dificuldades inerentes ao 
exercício de tão laboriosa atividade. Nossa cidade é 
uma das poucas que consegue manter em atividade 
um pequeno jornal por tanto tempo, pois a maioria 

dos pequenos municípios não tem um informativo. Orgulha-me muito 
de participar da história de Rio Espera e poder levar a informação 
a cada lar dos rioesperenses que habitam em nosso torrão e àqueles que estão por um 
motivo ou outro longe, mas com o coração e a mente em nossa terra.
 São sete anos. Sim, sete anos! Todo mês um pedacinho de Rio Espera chega aos lares 
de cada leitor. Procuro manter o nosso jornal sempre aberto a qualquer notícia que seja de 
interesse da comunidade, de maneira verdadeira e honesta, pois a imprensa tem o dever 
de levar informação, entretenimento e cultura de maneira clara e sem censura.
 Espero que possamos estar juntos por muitos e muitos anos, sempre com o mesmo 
ideal, com um jornalismo franco, mostrando e levando os fatos de nossa cidade. Agradeço 
a Deus pela inspiração e a capacidade de desenvolver a atividade de jornalista e aos que 
contribuíram de alguma forma para que eu pudesse concretizar essas oitenta e quatro 
edições.

Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora do “Rio Espera em Foco”

Simone Santiago

 Teve início no último dia 13 mais um 
Campeonato Municipal de Futebol com o 
objetivo de apoiar o esporte na cidade.
 Ao longo do campeonato, participarão 
dessa disputa as equipes do Rioesperense, 
Córrego Fundo, Vidal, Padilha, Pereiras, Boa Vista 
e Piranguita, que disputarão jogos nos dias 27 de 
março, 03, 10, 17 e 24 de abril e 1º de maio. Ao 
final do Campeonato as equipes serão premiadas 
com troféus, bolas e medalhas.

Venha prestigiar o esporte em Rio Espera!

Tem início em Rio Espera mais um Campeonato de Futebol 
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Parabéns e felicidades a todos os que fizeram  e que farão aniversário.  
Aniversariantes em Flash

Eugênio de Miranda          
05/03

Giovane Neiva        
02/03

Renata                        
10/03

Valéria Cristina         
08/04                                 

José Cornélio 
12/03

Helena do Café 
29/02

 Nesse mês em que se comemora o sétimo ano de publicação do Informativo “Rio Espera em 
Foco”, tive a honra de receber inúmeras correspondências de felicitações sobre essa data tão importante 
para a cidade de Rio Espera. Gostaria de agradecer em especial ao nosso conterrâneo e escritor José 
Francisco da Silva Concesso pela correspondência que foi enviada a mim e agradecê-lo pelo incentivo. 
Tenho ainda grande satisfação em publicar as palavras escritas pelo nosso amigo Doutor Sílvio Lopes 
de Almeida Neto, incentivador e colaborador para com o meu trabalho e que já é um rioesperense de 
coração. Segue na íntegra:

SETE ANOS DO INFORMATIVO RIO ESPERA EM FOCO

“Um país se faz com homens e livros”. Ouso acrescentar que a minha cidade de 
coração, Rio Espera, também segue o mesmo caminho. Nesta terra maravilhosa, 
de história rica, tem de forma incontestável um jornal cujo título se encontra em 
epígrafe que da mesma forma torna esta cidade melhor. Sua editora, Doutora 
Simone Santiago, mesmo diante dos desafios, traduz para esse povo que aqui 
reside e aqueles que estão longe deste torrão natal, cultura, informação e lazer. Além de sua 
inarredável utilidade pública. As lágrimas vieram-me abraçar e cantarem aos meus olhos, a 
um, por fazer parte deste jornal escrevendo minhas modestas crônicas; a dois, por poder me 
manifestar quando ele comemora o seu sétimo natalício. Saibam cidadãos de Rio Espera, saiba 
Doutora Simone, que esse marasmo, do francês “marasme”, essa apatia, essa indiferença por 
tudo e essa melancolia cultural que atinge o Brasil perde à longa distância para a força inaudita, 
incrível e espantosa que esse jornal produz na alma, ou nas almas daqueles que gostam de 
pensar, contemplar e aprender. Sete anos, me fazem relembrar da minha infância entre bolinhas 
de gude, pardais e histórias em quadrinhos. Os sete anos do Informativo Rio Espera em Foco, 
me fazem entender que sete se transformaram em 700 anos de cultura. Ele é capaz de ser 
sobranceiro, que vê de alto, de ser altivo, e deve estar sempre em lugar elevado, seja nos 
corações dos que aqui estão, e nos corações dos poetas visionários e daqueles que estão longe. 
O deleite de folhear o jornal é suave e prolongado. Finalizando, ele é um viandante heroico, 
um caminhante que nada e nem ninguém há de fazer parar. Parabéns e que todos nós possamos 
tê-lo sempre ao nosso lado, lendo os seus editorias e se me for permitido, eu possa continuar 
também junto com ele escrevendo, lendo e amando-o.”



Grupo da Melhor Idade de Rio Espera participa de 
programa de televisão na Capital Mineira

 O Grupo “Viver com 
Alegria” de Rio Espera tem 
mostrado que não importa 
a idade que se tem, mas sim 
a forma de se viver e viver 
bem é a melhor forma de ser 
feliz. O grupo que é formado 
por maioria de mulheres, e 
que já participou de inúmeras 
atividades e apresentações, 
tanto no município, quanto em 
várias cidades da região, desta 
vez mostrou toda a simpatia em 
um programa de televisão.
 Eles participaram no 
último mês de fevereiro do 
Programa “Dedo de Prosa”, 
transmitido pela TV Horizonte 
e afiliadas na capital mineira. 
De acordo com a Secretária 
Municipal de Assistência Social, 
Alessandra Silveira, o grupo foi 
convidado para participar desse 
momento único. Foi realizado 
um sorteio entre os mais 
frequentes e quarenta pessoas 
foram selecionadas para o 
programa que teve como tema 
a “Atividade Física na Melhor 
Idade”. Houve a participação 

do Geriatra de Conselheiro 
Lafaiete, Roberto Casarões, 
que falou sobre os benéficos 
para a melhor idade. Durante a 
gravação, houve total interação 
do grupo “Viver com Alegria”, 
onde várias participantes 
levaram objetos que marcaram 
suas vidas de alguma forma e 
um quadro da cidade de Rio 
Espera.  
 O apresentador foi 
presenteado com uma cesta 
recheada de produtos da região, 
com doces, cachaça, uma 
camiseta, uma toalha bordada 
com o Casarão da Piedade e 
livros dos autores rioesperenses 
Marcelo e Adailton.
 A integrante Maria falou 
sobre a história de uma caixinha 
de recordações e a Trindade 
falou sobre a receita de uma 
rosquinha de queijo que ela 
havia preparado, juntamente 
com a Madalena em Rio Espera, 
e que foi levada para ser servida 
durante o programa.
 Alessandra comentou a 
experiência em participar de um 

programa de televisão: “Foi 
uma viagem muito tranquila e 
prazerosa até Belo Horizonte 
e o grupo interagiu muito bem 
no programa. O apresentador 
Juarez, juntamente com sua 
equipe, nos recebeu com muito 
carinho. Dentro do programa, 
que sempre participam 
caravanas da melhor idade 
da nossa região, o nosso 
grupo passou um pouquinho 
de como é a convivência 
no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) em 
Rio Espera, e os profissionais 
que trabalham com a melhor 
idade. Isso valoriza muito o 
trabalho que é desenvolvido 
no CRAS, pois proporciona 
melhor qualidade de vida e 
bem estar a todos”, comentou 
Alessandra. 
 Ainda de acordo com 
ela, a produção do “Dedo de 
Prosa” deixou o convite para 
que eles participem outras 
vezes e que outros integrantes 
possam fazer parte dessa 
experiência.



Página 5

O grupo “Viver com Alegria” mostrou muita animação e 
descontração durante o programa

Participe você também do Grupo “Viver com Alegria”

 Atualmente, o grupo é composto por cerca de cinquenta integrantes e você que tiver 
interesse em participar do Grupo da Melhor Idade em Rio Espera deverá comparecer ao 
CRAS e ter idade superior a cinquenta anos, assim, poderá desfrutar das inúmeras atividades 
que são desenvolvidas semanalmente. 
 Todas as segundas, quartas e sextas acontecem atividade física com ginástica, zumba 
e alongamento. Nas terças e quintas acontece uma caminhada. Sendo que toda quarta 
há o grupo de fortalecimento de vínculo com Psicólogo, Pedagoga, com participação da 
Nutricionista e Assistente Social. 
 Há também a opção em frequentar as aulas de canto e violão com o Zé Maurício e a 
Mariza. Toda segunda-feira acontece a atividade física também nos distritos de Rio Melo e 
Piranguita com a Melhor Idade.

               Fotos: Divulgação          



Coleta Seletiva será implantada em Rio Espera 
 Entre os vários passos 
que a nossa cidade dá para o 
crescimento e sua divulgação, 
no próximo mês de abril, 
o município marchará com 
sucesso e promoverá um grande 
avanço em relação às questões 
ambientais.   
 É nítido o grande 
empenho que Rio Espera tem 
dado nos últimos anos em 
relação ao meio ambiente. Prova 
disso, foi implantação da Usina 
de Triagem e Compostagem 
criada no município e que trata 
o lixo, para assim, proporcionar 
uma melhor qualidade de vida 
para seus munícipes, pois se o 
meio ambiente é preservado, o 
maior ganhador é a população.
 Como passo maior dessa 
conquista, será implantada a 

coleta seletiva que terá início 
no dia dez de abril.  Segundo 
Elisângela, responsável pelo 
Departamento de Meio 
Ambiente da cidade, serão 
colocadas placas com ganchos 
em todas as casas, tanto na 
sede em Rio Espera quanto 
nos distritos  de Rio Melo e 
Piranguita, para que a população 
possa pendurar os sacos de 
lixo. E nos comércios, serão 
colocados tambores de coleta 
seletiva, tudo sem nenhum 
custo para a população.
 Ainda de acordo com 
Elisângela, para fazer essa 
coleta seletiva, o município 
utilizará um caminhão com dois 
funcionários que terá horário 
definido para passar em cada 
rua e recolher as sacolas de lixo. 

 As placas de coleta seletiva 
terão quatro ganhos:  Orgânicos, 
Reciclável Seco, Rejeitos e 
Outros. Também serão colocados 
em quatro pontos da cidade 
caixas para recolher bateria e 
pilha, materiais que não podem 
ser misturados, pois podem 
contaminar o restante. 
 “A coleta seletiva será 
implantada no nosso município e 
esperamos que toda a população 
contribua, pois assim, haverá 
a separação e recolhimento 
dos resíduos para que todo o 
material seja acondicionado 
separadamente”, concluiu 
Elisângela. 
 Para maiores informações 
procure os responsáveis pelo 
Departamento de Meio Ambiente, 
Elisângela, João Paulo e Lúcio. 

 No último dia 08 de março, 
a Polícia Militar do Destacamento 
de Rio Espera, representada pelo 
Sargento Lélis e o Soldado Rizzi, 
realizou uma blitz na Praça da Piedade 
em homenagem ao dia Internacional 
da Mulher.
 Em parceria com a 
Administração Municipal, que 
adquiriu as rosas e incentivou a ideia, 
os policiais começaram o dia com 
um pronunciamento na Rádio Atual, 
onde o Soldado Rizzi falou sobre a 
homenagem que seria realizada na 
Praça e aproveitou para fazer um alerta 
em relação Aedes aegypti, com dicas e 
cuidados para eliminar possíveis focos.
 Na praça, foram entregues 
cartilhas para ajudar no combate ao 
mosquito e foi realizada uma blitz 
educativa com o objetivo de prevenir 
infrações e crimes de trânsito.

Polícia Militar de Rio Espera presta homenagens às 
mulheres no dia 08 de março

    Fotos: Soldado Rizzi
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 De 28 de fevereiro a 
06 de março, a comunidade 
rioesperense esteve reunida para 
receber com alegria a imagem 
peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida em preparação ao 
Jubileu dos 300 anos. 
 Muita fé e devoção 
marcaram esse momento 
especial para os fiéis que 
receberam a imagem vinda da 
cidade de Lamim no dia 28 
de fevereiro. Muitos devotos 
deslocaram-se até a entrada de 
Rio Espera e fizeram a acolhida 
da imagem que foi levada para 
a igreja Matriz em carreata.
 A imagem percorreu 
centenas de quilômetros 

dentro do município, onde 
visitou todas as comunidades, 
que prepararam diversas 
homenagens à mãe do Brasil. 
Ela visitou também escolas 
Municipais e Estaduais, a Casa 
de Repouso, Prefeitura, Posto 
de Saúde e os enfermos.   
 A cidade estava em festa 
e, para externar a emoção 
em receber Nossa Senhora 
Aparecida, todas as ruas foram 
enfeitadas pelos devotos, 
que unidos, criaram cartazes, 
pinturas, faixas e desenhos em 
honra a nossa Mãe.   
 Padre Joselito, que 
acompanhou a imagem na visita 
a todas as comunidades, falou 

Demonstrações de fé e devoção marcaram a 
Peregrinação de Nossa Senhora Aparecida em Rio Espera

da alegria  da Paróquia de Nossa 
Senhora da Piedade em receber a 
imagem peregrina: “Nós de Rio 
Espera ficamos muito felizes em 
receber a imagem de Aparecida. 
Agradecemos a todos que 
enfeitaram suas casas, suas ruas e 
comunidades para a acolhida de 
Nossa Senhora e também os que 
nos acompanharam nas carreatas 
e procissões. Que Nossa Senhora 
Aparecida abençoe e ilumine o 
caminho e os lares de todos”, 
concluiu Padre Joselito.
 A missa de encerramento 
aconteceu no dia 06 de março e, 
logo após, a imagem peregrina 
seguiu em carreata para a cidade 
de Senhora de Oliveira.

               Fotos: Fátima Carvalho



Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

 O ordenamento jurídico brasileiro 
incorporou a partir do ano de 2002, a Teoria 
da Empresa de matriz italiana em substituição 
a  Teoria dos Atos de Comércio de matriz 
francesa. Sob o prisma desta teoria, dispõem  
o artigo 966 do Código Civil,” Considera -se 
empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de 
serviços.” 
 Desta forma, não existe mais 
no ordenamento brasileiro a figura do 
comerciante e sim a do empresário, aquele 
indivíduo que exerce de forma profissional 
qualquer atividade econômica organizada, 
aqui denominada como empresa.
 É objeto do senso comum a ideia de 
que os indivíduos que exercem atividades 
econômicas ligadas ao varejo, ou que possuam 
pequenos estabelecimentos comercias  seriam 
os chamados comerciantes, enquanto a figura 
do empresário está ligada apenas aos grandes 
empreendedores e industriais do país. Esta 
noção é equivocada, pois, todo pessoa que 
exerce de forma profissional, determinada 
atividade econômica organiza que produza  ou 
faça circular bens ou serviços, será considerada 
empresário.
 O Direito Empresarial se estrutura a 
partir de três pilares, quais sejam: a) Empresário: 
o sujeito de direitos que exerce a empresa; b) 

De Olho no Direito
DESMISTIFICANDO O DIREITO EMPRESARIAL

Por: Mateus de Moura Ferreira
 Doutorando e Mestre em Teoria do Direito (PUC/MG) e Professor da FDCL

Empresa: a atividade econômica organizada 
e o c) Estabelecimento: o complexo de 
bens matérias e imateriais que compõem a 
empresa.
Para o Direito Empresarial, existem três 
espécies de Empresário, a) Empresário 
Individual: toda pessoa natural que 
no exercício da empresa possui 
responsabilidade ilimitada; b) Empresário 
Individual de Responsabilidade Limitada 
(EIRELI), instituto incorporado pelo Direito  
a partir de 2011 com a edição da lei 
12.441, n esta espécie, a responsabilidade 
do empresário é limitada ao capital social 
integralizado e este não pode ser inferior 
a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo 
no País  e a última espécie de empresário 
prevista no ordenamento jurídico é a c) 
Sociedade Empresária, modalidade que 
pode se constituir de várias formas, as mais 
conhecidas são a S/A (Sociedade Anônima) 
e a sociedade limitada  (LTDA). Faz-se 
mister observar que empresário neste caso 
é a sociedade e não a figura do sócio !
 A Teoria da Empresa abrange um 
número de maior de atividades econômicas 
que não eram amparadas pela teoria 
dos atos de comércio . É notório que a 
incorporação desta teoria no ordenamento 
jurídico, impulsionou o desenvolvimento 
da economia no Brasil.


