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Boi vira atração em
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O Rioesperense Jésus Trant conta
um pouco da sua história e do
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Rádio Atual FM comemora
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Nesse mês de novembro, a Atual FM
comemorou seu sexto ano e, como presente,
os ouvintes ganharam uma programação
diferenciada da emissora.
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EDITORIAL

Há um ano, mais de cento e quarenta e dois milhões de eleitores brasileiros,
através do poder do seu voto, poderiam mudar o rumo e a história de nosso
país. Desse total, cerca de trinta milhões não compareceram para votar, mais de
um milhão e novecentos mil votaram em branco e em torno de cinco milhões
e duzentos mil anularam seu voto. A Presidenta Dilma foi eleita com cerca de
cinquenta e quatro milhões de eleitores, o que representa pouco mais de 36% do
eleitorado. Ou seja, quase 64% da população não votaram em nossa governante.
Por isso, quando se fala em crise, fico admirada com alguns que culpam
somente a nossa Presidenta e querem o seu impeachment. Certamente, essa minha
admiração é porque muitos daqueles que a elegeram e a defendiam, hoje, não têm coragem de assumir
seu erro e de persistir na defesa do seu governo. Além disso, há os que se omitiram e agora veem a crise
se aprofundar e querem mudança, quando poderiam tê-la feito há um ano.
Crise!? Como reclamar? A responsabilidade do que acontece em nosso país é de todos nós. Não
só dos nossos governantes, mas também de todos que os elegeram e daqueles que se omitiram, não
comparecendo para votar, votando em branco ou nulo. Devemos saber que cada um de nós, seja o mais
rico ou o mais pobre, tem a mesma força através de seu voto. Quando estamos sós, à frente da urna
eletrônica, não temos compromisso com nenhum dos candidatos, mas sim com o futuro de nosso país.
Para sairmos da crise há um ditado que diz: “Na crise, crie”! Portanto, seja dinâmico, não fique
a esperar por soluções milagrosas do governo e trabalhe. Porque só o trabalho proporciona riqueza.
Riqueza de caráter, moral, ética e respeito a si próprio e, quem sabe, a população possa viver uma vida
digna, sem precisar de migalhas doadas pelo governo.
Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora do Informativo Rio Espera em Foco
Simone Santiago

PARA MEU PAI, SÍLVIO LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR UM HERÓI DAS ESTRADAS
Por Sílvio Lopes de Almeida
Pode existir alguma coisa entre o céu e a terra. Por vezes a solidão de quem escreve
se resume na fantasia de quem pensa em escrever poesia. Mas, a poesia parece brincadeira
na alma da criança que conduz um carrinho de brinquedo, de plástico imaginando as
estradas da vida. Eu escrevi um dia brincando com um caminhãozinho de plástico que eu
seria caminhoneiro. Não brinquei de caminhoneiro nem fui caminhoneiro,... esses homens
maravilhosos como foi meu pai. Eu simplesmente desviei a minha mão direita para a mão esquerda, com
a mão esquerda pensei ser poeta. Também não fui poeta, com a mão direita escrevi versos perdidos pela
mão esquerda, sonhei brincar de poesia, sonhei ser poeta. Eu não sabia que ser poeta é mais fácil do que
ser um caminhoneiro. Meu pai viveu a vida inteira nas estradas da vida, formou todos os filhos e eu esse
imbecil imaginando ser intelectual não imaginei que ele era mais inteligente do que eu.
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Aniversariantes em Flash

Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.
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11/12

Toizim
11/12

Paulo Rubatino
02/12

Mª do Nascimento
25/12

Ana Bela
28/11

Tavinho
20/11

Nicoly - 12/07
Igor - 28/10

Gabriel
17/11

Nicole
27/11

Fábio Cruz
06/12

Boi vira atração em Rio Espera
Escovado. Esse é o nome de um boi que
tem atraído milhares de olhares em Rio Espera.
Fotografado por onde passa, ele encanta a todos
por ser manso e, assim, é tratado como um equino
usado para transporte.
O animal é tratado com todo carinho por
seu proprietário conhecido carinhosamente por Zé
Gaia, que reside na localidade de Vidal.
De acordo com Zé, seu animal já tem fama

até internacional e é clicado por onde passa:
“Onde chegamos todos aproximam curiosos
pensando ser um cavalo, mas quando chegam
perto ficam encantados pela mansidão do
Escovado. Até minha esposa Efigênia de vez
enquanto monta no animal e lá na minha
comunidade todos já o conhecem”, concluiu
Zé Gaia, que não sai de cima do animal e
carrega consigo um berrante.

Escovado fez até pose para a foto

Zé Gaia anda sempre com seu berrante
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O Rioesperense Jésus Trant conta um pouco da sua história e
como teve início a sua carreira como alfaiate
O Time de futebol de
Jésus Trant comemora cinquenta
anos nesse ano de 2015 e o
Informativo Rio Espera em
Foco tem o prazer em contar
um pouco da história desse
ilustre rioesperense e de como
o time foi criado. Tive o prazer
de conhecer Jésus e seu irmão
Antônio no ateliê em que eles
trabalham na capital mineira e,
em um bate-papo descontraído,
eles revelaram alguns truques
que fazem deles profissionais
renomados.
Jésus Nogueira Trant é
filho de José Antônio Trant e
Rita Nogueira da Silva e teve
sete irmãos. Ele conta que na
época de criança as coisas não
eram muito fáceis, mas que ele
tem saudades das amizades que
fez em Rio Espera.
Seu pai era alfaiate e a
mãe dona de casa dedicada à
família. Segundo ele, chovia
o mês inteiro em Rio Espera
e seu pai tinha problemas de
reumatismo, ficando muitas
vezes sem conseguir trabalhar.
Jésus, para contribuir no
sustento da casa, ajudava a
matar porco para ganhar o rim
do animal e no açougue ele
fazia linguiça para ganhar um
pedaço e também levar para
que a mãe preparasse.
Aos dezesseis anos ele
foi passear na casa de um
parente que o convenceu a
ficar na capital: “Ele pegou um
recorte de jornal e disse para eu
procurar o referido endereço,
pois lá eles precisavam de
alguém para trabalhar com
conserto de roupas. Eu não
tinha nenhuma prática, mas
sabia fazer calças. O emprego

deu certo e lá eu fiquei por oito
anos”, comentou.
Depois de um tempo,
ele resolveu criar seu próprio
negócio, mas não tinha dinheiro
para investir. Com uma máquina
emprestada e com uma mala
de retalhos foi com a cara e a
coragem em seu novo negócio.
Jésus na época comprou o ponto
em que está atualmente, mas
não tinha dinheiro para pagar e
ele contou como fez para seguir
seu caminho com o ateliê:
“Achei esse ponto e comprei
mesmo sem dinheiro. Dei uma
entrada com o dinheiro que o
“senhor Ré” me emprestou e
sou muito grato, pois ele foi
como meu segundo pai. E Deus
foi encaminhando as coisas daí
para frente. Eu ganhei uma
tirinha da loteria e fui sorteado.
Com o dinheiro eu paguei o
restante e graças a Deus estou
aqui até hoje”, ressaltou.
Casou-se
em
Belo
Horizonte
e
criou
duas
sobrinhas, família que ele tem
orgulho de falar. Jésus está com
73 anos e mais de cinquenta
anos de trabalho em seu ateliê,
que é sucesso por toda capital,
sendo homenageado por vários
veículos de comunicação. E tem
um trabalho especial que ele faz:
o cerzido invisível, uma técnica
que ele fez questão de explicar,
mas segundo ele, é difícil de
aprender e quem faz tem que
ter bastante paciência: “Para
fazer é bem difícil e a pessoa tem
que ter jeito para desenvolver a
técnica. Eu corto um quadrado e
vou tecendo pelo avesso fio por
fio com uma agulha sem ponta.
É um trabalho artesanal que
tem conquistado uma grande

clientela, pois a técnica refaz o
tecido novamente”, explicou.
Ele trabalha de 06 às 22
horas, de segunda a sábado e
faz o seu trabalho com muita
dedicação ao lado de seu irmão
Antônio.
Antônio está com 66 anos
e há quarenta anos trabalha com
seu irmão, com quem aprendeu
a técnica de alfaiataria. Antônio
saiu de Rio Espera com dezoito
anos e disse que a época de
criança na terra natal era de muitas
brincadeiras, muitas amizades,
apesar das dificuldades vividas.
Foi para Belo Horizonte, onde se
casou com Maria Júlia e ajudou
a criar os filhos Willian e Fábio.
Trabalhou em uma mercearia que
foi dos filhos do senhor Vitinho
e depois foi trabalhar com Jésus.
Segundo Antônio, a técnica do
cerzido invisível é muito difícil,
ele não aprendeu, mas qualquer
outro conserto ele faz com muito
prazer: “Aqui nós refazemos,
consertamos e o trabalho é como
uma brincadeira. Fazemos a
marcação com alfinete e por ele
conseguimos modelar a roupa
e fazer do jeito que o cliente
quiser”, explicou.
O ateliê de Jésus já
consertou roupas do saudoso
Padre Francisco de Rio Espera e
várias outras personalidades de
Belo Horizonte. Ele possui um
maquinário potente, controlado
por um pedal, onde eles brincam
com as roupas. É tão potente que
Antônio já costurou duas vezes
seu dedo. Mas o verdadeiro
segredo para cada fio costurado e
um cerzido invisível perfeito é o
carinho e a dedicação dos irmãos
que trabalham por prazer há
tantos anos.

Ele também falou sobre o seu time de futebol
que completa 50 anos
Jésus sempre gostou de
futebol e estava à frente das
organizações, sendo artilheiro em
Rio Espera com mais de setecentos
gols. Ele relembrou os times do
Atlético que era do Mário Salim
e o Municipal comandado pelo
Jacinto.
Por gostar tanto do
esporte, Jésus teve a ideia de criar
um time em Belo Horizonte com
rioesperenses que deixaram a terra
natal para seguir a vida na capital.
Foi aí que nasceu o “Esperense
Futebol Clube”, que completa
cinquenta anos.
A ideia foi abraçada com
carinho pelos rioesperenses e eles
construíram até uma sede onde
encontravam sempre. A sede
tinha o símbolo de um peixe, que
de acordo com Jésus era para
representar um pedacinho de Rio
Espera dentro da capital. Os anos
foram passando e os encontros
viraram rotina dos amigos e, para
matar a saudade dos jogos na
terra natal, eles realizam partidas
que são disputadas em Rio Espera.
Segundo Jésus, no último ano seu
time perdeu feio, mas o que vale é
a participação. Em setembro deste
ano, seu time disputou partidas
com os times de Veteranos
e do Rioesperense no Estádio
Municipal.
Os
participantes
receberam troféus de participação
entregues pelo Prefeito Marcílio e
o vice-prefeito Márcio.
O Informativo Rio Espera
em Foco parabeniza Jésus e todos
os rioesperenses por essa amizade
conquistada e por levar o bom
nome da terra natal por onde
passam.
Foi assim que terminamos
o nosso bate-papo no ateliê de

Antônio e Jésus no ateliê em Belo Horizonte

Jésus Trant, que tem na parede
recordações de Rio Espera e uma
imagem de Nossa Padroeira
Nossa Senhora da Piedade.
Seu irmão Antônio terminou a
nossa conversa com uma frase,

da qual dei muitas gargalhas:
“Eu participei durante anos do
futebol, mas parei há muito
tempo e agora a única bolinha
que eu jogo é a bolinha de
carne”, concluiu aos risos.

Veteranos, Rioesperense e os Times do Jésus na partida em Rio Espera

Integrantes dos times ganharam troféus de participação
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Torneios movimentam equipes
de Rio Espera
A cada dia que passa, a cidade de Rio Espera
investe no esporte local com atividades esportivas,
torneios e projetos educacionais como forma de
contribuir para o lazer dos rioesperenses e visitantes.
Prova disso, foi o ICMS Solidário Critério Esportes onde
o município liderou com a maior pontuação das cidades
da região.
Nos últimos meses, várias atividades esportivas
aconteceram na cidade, entre elas as finais do
Campeonato Regional de Piranga e o Torneio de
Voleibol realizado na Quadra Coberta da Escola
Estadual “Monsenhor Francisco Miguel Fernandes”.
Durante quatro meses, além de Rio Espera, as
cidades de Piranga, Catas Altas da Noruega, Porto
Firme e Lamim movimentaram equipes nas categorias
Dente de Leite, Mirim, Infantil e Juvenil no torneio
que aconteceu no Estádio do Piranga Esporte Clube.
A Escolinha de Futebol de Rio Espera participou do
Campeonato Regional de Piranga (Taça Justino Alves)
onde conquistou o vice-campeonato na categoria
mirim, com atletas entre 12 e 13 anos.
Fotos: Giovane Neiva

CRAS desenvolve oficina
de decoração natalina
Pensando no Natal que está
próximo, a equipe de profissionais do
Centro de Referência de Assistência
Social de Rio Espera (CRAS) teve a ideia
de promover uma oficina de artesanato
para ensinar técnicas de decoração
natalina à população rioesperense.
Segundo
a
Secretaria
de
Assistência Social, a oficina é destinada
à toda população para que aprendam
enfeitar não só as suas casas, mas
qualquer ambiente para o Natal: “O
Natal é um momento de renovar
nossos sentimentos e tempo de festejar
com amigos e familiares. Nada melhor
do que preparar a sua casa com uma
linda decoração para a chegada do
Natal”, comentou.
A oficina acontece todas as
quintas-feiras, de 13h30 às 15h no CRAS
e as aulas serão ministradas até o dia
dez de dezembro.

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete

Comunidade do Rosário comemora festa de sua Padroeira
Nossa Senhora do Rosário
No último mês de
outubro, a comunidade do
Rosário comemorou com alegria
a Festa de sua Padroeira Nossa
Senhora do Rosário e contou
com a animação do grupo de
Congado.
A festa teve início com
a procissão do Reinado velho,
que saiu da casa dos reis dona
Saná e senhor Zizinho levando a
bandeira para a Igreja do Rosário,
onde aconteceu a celebração
da palavra e levantamento do
mastro.
Além da participação da
comunidade que prestou suas
homenagens a rainha do rosário,
houve também a participação
do Apostolado da Oração, do
terço dos homens e de outras
comunidades.
Para encerrar a festa, o
Reinado saiu em procissão da
Igreja Matriz para a Igreja do
Rosário onde houve Celebração
Eucarística e entrega da coroa
aos novos reis: Senhor João de
Matos e dona Maria.

Desfile dos carros de boi
Pelo
quinto
ano
consecutivo, como forma de
homenagear a Senhora do
Rosário e para resgatar os velhos
tempos vividos na cidade, foi
organizado mais um desfile de
carros de boi. O desfile seria
realizado no dia 24 de outubro,
mas devido a realização da
prova do ENEM que seria nesse
dia, o evento foi realizado no
dia 31.
Organizado pelo Padre
Joselito, Marcinho do Sindicato
e Luiz Carlos, o desfile contou
com a participação de trinta e
cinco carros de boi dos Distritos,
de várias comunidades e também
das cidades de São João Del Rey
com o Padre Clésio e Brás Pires
com senhor Manoel.
Cada
participante
recebeu um mini carro de boi
da organização do evento e
confeccionado por Raimundo
Lacerda
de
Conselheiro

Lafaiete. Os carreiros também
receberam uma lembrança
doada pelo Alcides Biduca e
família e todos participaram
de uma confraternização que
aconteceu à noite.
A equipe organizadora
agradeceu
a
todos
que
contribuíram para o sucesso
do evento e prepara um desfile
ainda melhor para o próximo
ano:
“Agradecemos
aos
comerciantes que doaram os
brindes que foram sorteados,
e as prendas para o leilão
que destinará a renda para a
Igreja. Agradecemos também
as amazonas, os cavaleiros, a
doação dos banners e a todos
que contribuíram de alguma
forma. Esperamos aumentar
os carros no próximo ano e
conservar essa tradição dos
desfile dos legítimos carros de
boi na nossa cidade’, concluiu a
organização.
Fotos: Fabiana Gonçalves

Luiz Carlos, um dos organizadores,
mostra o mini carro de boi que cada
participante ganhou
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Equipe da Rádio Atual FM comemora aniversário de 06 anos
O dia nove de novembro
amanheceu diferente na Rádio
Atual FM. A rádio está com uma
roupa nova, mas com a mesma
responsabilidade, seriedade e o
compromisso de levar informação
e entretenimento aos ouvintes e
parceiros.
Nesse mês de novembro,
a Atual FM comemorou seu sexto
ano e, como presente, os ouvintes
ganharam uma programação
diferenciada da emissora. As
ondas da Atual continuarão
presentes em vários lares, mas
com novas vinhetas, novas
chamadas para impactar e atrair
ainda mais ouvintes.
De acordo com o DiretorPresidente da emissora, Dimas
Lourenço, foram muitas as
conquistas durante essa caminhada
e, agora, essa nova fase da Atual
merecia algo diferente. “Trocamos
apenas a roupa para inovar e
mostrar a identidade da nossa
rádio, mas continuaremos com

o compromisso de sempre e
manteremos uma programação
preparada
com
muito
carinho, com entretenimento,
prestação de serviços, notícias
e muita música, pois são marcas
registradas da nossa emissora”,
destacou Dimas.
Para
comemorar
o
aniversário, a equipe da Atual
esteve reunida no último dia
05 de novembro, juntamente
com alguns convidados, em um
encontro que aconteceu em um
salão de festas em Rio Espera.
O momento iniciou com
uma oração e o diretor Dimas
falou sobre as mudanças na
programação, com essa nova
roupagem da Atual FM. Depois
de um bate papo, a equipe
participou de um delicioso
almoço ao som da cantora
Vitória Estéfanie, que cantou e
encantou a todos com sua voz
suave.

Os locutores Dona Terezinha, Terezinha Rocha, Júnior Moreira, Ismar Saraiva,
Dimas Lourenço, Davi Ramos e Simone Santiago

www.humanlab.com.br

Promoção de
aniversário
Rádio Atual FM
E não para por aí.
O aniversário é da Atual
FM, mas quem ganha o
presente é o nosso fiel
ouvinte. Para comemorar
seu sexto ano no ar,
levando alegria para vários
lares, a Atual preparou
uma mega promoção
de aniversário e dará de
presente uma mochila com
kits da emissora e recheada
com trezentos reais.
Para concorrer você
ouvinte deve escrever uma
carta e completar a frase:
“Eu mereço ganhar esse
presente da Rádio Atual
FM, porque...”.
Coloque
seu
endereço,
seu
nome
completo e entregue na
Atual. O sorteio será dia
04 de dezembro ao vivo
e você pode ser o sortudo
e levar esse super brinde
para casa.
Não perca tempo e
escreva quantas cartas
quiser!
Unidade Belo Horizonte

Rua dos Timbiras, 3055, 5º andar
Barro Preto - (31) 3349-7533

Matriz

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

Rua Cefisa Viana, Rua Adolfo Siqueira, Av. Pref. Mário Rodrigues
Av. Prof. Manoel
156 - Santo Antônio
99 - São João
Pereira, 158 - Centro
Martins, 204 - Centro
(31) 3762-3771
(31) 3939-3772
(31) 3763-2348
(31) 3939-4163

Unidade Congonhas
Av. Padre Leonardo,
49 - centro
(31) 3731-3774

