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Carnaval atrai grande público para Rio Espera
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Destacamento da Polícia
Militar de Rio Espera
realiza Operação Educativa
em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher
De acordo com Sargento Lélis,
eventos como esse visam uma maior
aproximação da Polícia Militar com
a comunidade local e serão sempre
realizados pelo Destacamento.
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Presidente da Casa de Repouso
de Rio Espera e ex Vice-Prefeito
buscam benefícios para a
instituição
A Casa de Repouso de Rio Espera é uma
instituição Filantrópica e sobrevive praticamente
de doações. Conta hoje com 33 internos de
várias cidades da região, como Lamim, Carandaí,
Nova Lima, Catas Altas da Noruega, Entre Rios,
Conselheiro Lafaiete e Rio Espera.
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EDITORIAL

Oito anos do “Rio Espera em Foco”
Oito anos já se passaram e o “Informativo Rio
Espera em Foco” continua firme em seu propósito de
informar e divulgar o bom nome de nossa querida
cidade. Tudo que é feito com amor e perseverança
sempre terá sucesso e longevidade, assim como o
nosso pequeno jornal tem e, com certeza, com a
ajuda de Deus e da Senhora da Piedade, terá por
muitos anos.
A edição desse mês de março é a de nosso aniversário, por isso considero o Informativo
como um filho. Amo verdadeiramente cada um dos exemplares que foram escritos, pois
foram feitos com dedicação e alegria, porque fazem de mim uma pessoa útil e que tenta
levar de maneira simples um pouco de educação, cultura e informação aos rioesperenses.
Portanto, nesse mês de março além da comemoração do aniversário do “Rio Espera
em Foco”, sinto-me ainda mais feliz com o nascimento de meu primeiro filho, que se chama
Vicente e que, certamente, já é um rioesperense de coração e de sangue. A felicidade não
se pode medir, mas se pode sentir e o que sinto é uma emoção inenarrável e indescritível.
Termino o editorial com uma frase de Augusto Cury, que será dedicada a todos
os aniversariantes do mês de março, mas também a todos os leitores que, junto com o
nosso Informativo, completam mais um ano: “Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Mas usar
as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para
esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da
inteligência”.
Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora do “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago
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Aniversariantes em Flash
Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.

Anna Júlia
26/03

Renata
10/03

Taís
06/04

José Eustáquio
08/04

Júlio Papa
12/04

Lucas Gonçalves
25/04

Tharley
12/04

Davi e Fabinho
10/04

Eugênio Miranda
05/03

Rapaz é preso por receptação em Rio Espera
Durante patrulhamento na cidade de Rio
Espera no último dia 16 de março, uma equipe
policial abordou um rapaz em uma motocicleta. Em
consulta ao sistema informatizado foi constatado
que a placa pertencia a outro veículo que havia
sido furtado em data anterior na cidade de Alto Rio
Doce.
Segundo o Sargento Lélis, o rapaz que é
morador da Zona Rural de Rio Espera, recebeu voz
de prisão pelo crime de receptação.
Participaram da ocorrência, o Sargento Lélis,
Cabo Cruz e o soldado Rafael Silva.

Fique por dentro das notícias da região através
do Foco na Notícia. Os fatos mais marcantes
e destaque você sabe onde encontrar. Curta
também a nossa página no facebook.

www.foconanoticia.com.br
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Carnaval atrai grande público para Rio Espera
Alegria, descontração e tranquilidade
marcaram mais um carnaval em Rio Espera.
Muitas atrações fizeram parte de um dos
melhores eventos de toda a região.
Os blocos tradicionais usaram a
criatividade com as fantasias e muita animação.
E, como sempre, o Grupo Agogô animou mais
um carnaval na cidade com as tradicionais
marchinhas e por onde passava arrastava os

foliões. O evento contou ainda com a participação
do Grupo da Melhor Idade. As crianças puderam
aproveitar a tarde com matinê e os vários shows
agitaram a galera durante as noites.
De acordo com a Polícia Militar, um grande
número de pessoas passou pela cidade durante
a festa, não houve ocorrências de destaque e o
evento correu com muita tranquilidade durante
todos os dias.

Fotos: colaboração Chico
Miranda (Chico da Mulatinha)

Os blocos utilizaram muita criatividade e animação
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Destacamento da Polícia Militar de Rio Espera realiza Operação
Educativa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
No último dia 08 de março, o Destacamento
da Polícia Militar de Rio Espera, através do
Sargento Lélis e o Soldado Rizzi, promoveu uma
Operação Educativa na cidade em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher.
A operação contou com o apoio do
Conselho Tutelar e da Prefeitura Municipal, por
meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria
de Cultura.
Foram distribuídas rosas para as mulheres e
dicas da Polícia Militar sobre a violência doméstica
e a dengue.
De acordo com Sargento Lélis, eventos
como esse visam uma maior aproximação da
Polícia Militar com a comunidade local e serão
sempre realizados pelo Destacamento.

Presidente da Casa de Repouso de Rio Espera e ex Vice-Prefeito
buscam benefícios para a instituição
No último mês de
fevereiro, o Presidente da Casa
de Repouso de Rio Espera,
Tharley Rodrigues e o ex VicePrefeito,
Márcio
Miranda,
estiveram no Gabinete do
deputado estadual Glaycon
Franco na Assembleia Legislativa
para buscar benefícios para a
Instituição.
Eles foram recebidos pelo
Assessor Parlamentar e Chefe de
Gabinete do deputado, Douglas
de Carvalho Henriques. Durante
a conversa, foi solicitado para
a instituição de Rio Espera um
apoio através de verbas para
a ampliação e reforma da
Casa, além de um carro para o
transporte dos internos.
Segundo Tharley, uma
nova conversa será marcada
em breve com a presença do

deputado para continuar com
esse assunto: “Nosso encontro
foi muito proveitoso e fomos
muito bem recebidos pelo
Douglas. Tenho certeza que,
dentro do possível, o deputado
Glaycon ajudará a nossa Casa
de Repouso. Agora é continuar
correndo atrás de benefícios
para garantir uma melhor
qualidade de vida aos nossos

internos”, concluiu.
A Casa de Repouso de
Rio Espera é uma instituição
Filantrópica
e
sobrevive
praticamente de doações.
Conta hoje com 33 internos de
várias cidades da região, como
Lamim, Carandaí, Nova Lima,
Catas Altas da Noruega, Entre
Rios, Conselheiro Lafaiete e
Rio Espera.

Muita fé marca a Moto Romaria para Aparecida
Pelo sétimo ano consecutivo, os amigos rioesperenses
organizaram mais uma Moto Romaria para Aparecida no
último dia 17. Foi um momento de fé e amizade com
homenagens à Nossa Senhora.
A caravana de motos e carros, com pessoas de
todas as idades, saiu de Rio Espera logo após uma benção
e seguiu com destino à Aparecida.
De acordo com os organizadores, a viagem correu
tranquilamente e com um grande número de participantes.
A organização agradeceu a todos e disse que no próximo
ano aguarda um número ainda maior de fiéis.

O ESCONDERIJO DA VIDA
Por sílvio Lopes de Almeida Neto

Homens cansados. Monstros cansados. E segue a vida de quem se debruça
com a mão esquerda escondida. Escreveria o poeta, sob a imensidão
dessa luz, luz que vem da lua, batendo forte na rua, e na alma de
todos esses homens. Vale esconder qualquer lágrima, qualquer repúdio,
e qualquer pretensão. Eis que meu pai e minha mãe, se esconderam
de mim sob às ordens de Deus. Eis que eu me escondo deles, sob às
ordens da vida. É um caminhar eterno de idas e vindas. É um quadro
na parede, lindo e vazio. É tudo que não consigo descrever. É vida, é
morte, é solidão, é poesia, e no final das contas, é um texto idiota.

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete

Página 7

Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas
elege nova Diretoria
No último dia 09 de
Março, aconteceu na sala de
reuniões da Associação dos
Municípios do Alto Paraopeba
(AMALPA), a eleição da nova
diretoria da Associação dos
Municípios do Circuito Turístico
Villas e Fazendas de Minas
(ACVFM).
Os
Associados
do setor público e privado,
convocados através de editais
publicados em 30/01 e 20/02
de 2017, marcaram presença,
votaram na chapa registrada e
elegeram a nova diretoria da
ACVFM 2017/2019.
A
representante
do
Município
de
Conselheiro
Lafaiete, Clarissa Alves, foi eleita
por unanimidade para ser a nova
Presidente. Durante as gestões
anteriores, de 2013 a 2015 e
2015 a 2017, Clarissa ocupou o
cargo de Diretora Executiva e
participou ativamente das ações
da entidade.
Após o resultado, Clarissa
se mostrou satisfeita e inteiramente
confiante como Presidente da
Associação: “O Circuito Villas
e Fazendas vem realizando um
brilhante trabalho de fomento ao
turismo na região, o que nos traz
reconhecimento por parte do
Ministério do Turismo e Secretaria
de Estado do Turismo, como
integrante da Política Regional
do Turismo e do Mapa do
Turismo Brasileiro. Agora é focar
em novas ações de planejamento
turístico como a sinalização
turística nos nossos municípios,
um calendário de eventos
unificado e o fortalecimento da
gastronomia através de festivais.
Vamos continuar com nossas
parcerias em ações e eventos
e claro, concretizar outras. A

junção de muitas ideias dão
grandes resultados”, destacou a
Presidente eleita.
O
Circuito
Turístico
Villas e Fazendas de Minas foi
constituído em 30 de Novembro
de 2001 e possui sede na Rua
Jurupis, nº 100, Bairro Carijós
em Conselheiro Lafaiete, no
prédio da AMALPA.

O Circuito tem como
associados
os
Municípios
de Caranaíba, Casa Grande,
Conselheiro Lafaiete, Cristiano
Otoni, Itaverava, Queluzito, Rio
Espera, Santana dos Montes e
Senhora de Oliveira. Da iniciativa
privada, o Carumbé Hotel de
Conselheiro Lafaiete também
integra-se ao Circuito.

Texto: Camila Borges / Foto: Divulgação - Maria da Penha Alves

A chapa eleita ficou assim composta:
•
Presidente: Clarissa Alves
•
Diretor Vice-Presidente - José Geraldo Dutra do
Município de Santana dos Montes;
•
Diretor Executivo - Cláudio Lana do Carumbé Hotel;
•
Diretora Financeira - Tatiana Rezende do Município
de Itaverava;
•
Diretora de Marketing – Penha Alves do Município
de Queluzito;
•
Secretária Executiva – Rosilene da Silva Araújo do
Município de Senhora de Oliveira;
•
Conselheiro Fiscal 01 - Wellington da Silveira do
Município de Rio Espera;
•
Conselheiro Fiscal 02 – Simoni Josiane da Silva do
Município de Casa Grande.

