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Escola Estadual “Monsenhor
Francisco” realiza
Gincana Cultural da Independência
Foram organizadas
algumas tarefas e as equipes
buscaram relacionar esse
momento histórico através
de paródias, apresentações
satíricas, o “Torta na
Cara” e o “Soletrando”
com palavras retiradas
dos hinos. Enquanto as
equipes
realizavam
as
apresentações,
quatro
jurados
analisavam
e
davam suas notas.
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EDITORIAL
Há cerca de um ano escrevi um editorial sobre as eleições. Hoje, vejo
aqueles que votaram no governo atual, como também os que não votaram,
a exigir o impeachment de nossa presidenta. Há uma incoerência, porque
durante a campanha, tivemos a oportunidade de escutar os dois lados e
uma chance de mudar. Porém, o resultado das urnas mostrou que o povo
brasileiro não queria mudança. Não há o que reclamar. Aos que votaram na
continuidade e àqueles que anularam ou votaram em branco só podemos
dizer: “cada povo tem o governo que merece”.
Temos alguns segundos para votar, mas quatro anos para lamentar e
admitir o nosso erro. Quando era candidata, nossa presidenta enaltecia o bom andamento e o rumo
correto de nossa economia. Hoje, ela “tenta admitir” que pudesse estar errada. Ou seja, continua em
seu pedestal a buscar justificativas absurdas e colocar, como sempre, o ônus da solução através do
aumento de impostos e sem a devida diminuição de gastos do Governo Federal.
Enquanto tivermos um povo dependente de “bolsas”, “cotas”, “empregos apadrinhados”,
diferenças de tratamentos entre os iguais, a educação relegada a um segundo plano por uma Pátria
que se diz “Educadora” e que não há valorização do trabalho, principalmente do professor, teremos
uma população pobre, submissa e que nunca será verdadeiramente livre.
Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

Coretos das Praças do Rosário e da Piedade ganham novas cores
Nesse mês de setembro, os
Coretos das Praças do Rosário e da
Piedade ganharam nova pintura.
De acordo com a Administração
Municipal, a cor escolhida para a
pintura foi mais clássica e que mais se
aproxima das cores da Igreja de Nossa
Senhora da Piedade.
Ainda segundo a Administração,
apesar das dificuldades que vários
municípios estão passando por causa
da crise, Rio Espera tem realizado com
recursos próprios algumas pequenas
obras na cidade, como calçamentos
novos e restauração de outros na parte
urbana da cidade.

Coretos da Praça do Rosário e da Praça da Piedade
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Aniversariantes em Flash

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

Paloma Cruz
dia 06/09

Rosinha
dia 14/08

Leninha
dia 16/09

Elisângela
dia 1º/08

Regina
dia 07/09

Paloma
dia 07/09

Dimas
dia 05/09

Marcílio
dia 10/09

Betinho
dia 16/09

Rogério
dia 15/09

Willian Soares
dia 02/09

PRA UM AMOR QUE NÃO EXISTE, PARA UM AMOR QUE É ETERNO
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto
Duas palavras me contentam. Amor e desilusão. Duas palavras me confortam,
viver e ao mesmo tempo morrer. Três palavras me contam da desilusão da vida,
escrever, amar, e viver o desamor. E ai eu poderia imaginar o que é fantasia. Se
eu posso ter o amor, posso perde-la de repente. E ai já não seriam nem duas,
nem três, nem quatro palavras. É a minha boca que bate no chão, o dente que
quebra, o coração que se parte. É a alma... bipartida. Coração amigos, palavras
escritas em uma, duas, três ou quatro frases não encantam, não desencantam,
elas simplesmente expressam um amor que não se pode perder. Encerro a minha noite vendo o meu
amor dormir bem devagarinho, eu acordado só posso me definhar, só posso dar-lhe um beijo na testa
e dizer-lhe que sempre vou lhe amar.

Piranguita recebe Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida
No último mês de agosto, o Distrito de Piranguita recebeu com alegria a visita da imagem Peregrina de
Nossa Senhora Aparecida.
Ela visitou os enfermos, o Posto de Saúde, a Escola, a Capela de São Vicente e, em procissão luminosa,
seguiu pelas ruas do distrito. A população mostrou sua fé durante as orações e homenagens realizadas à Nossa
Senhora, que permaneceu no local por três dias. Logo que saiu de Piranguita, a imagem seguiu para a cidade de
Caranaíba.
Fotos: Elisângela
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Os vários trabalhos da Assistência
Social em Rio Espera

Biblioteca de Rio Espera
recebe visita técnica

A Assistência Social de Rio Espera, através do Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) de Rio Espera, tem desenvolvido um grande
trabalho na cidade com várias parcerias em busca de melhor qualidade de
vida para a população.

A Biblioteca Pública “Messias
Brandão Sol” recebeu no último
mês de agosto a visita técnica das
funcionárias da Superintendência de
Bibliotecas Públicas da Secretaria de
Estado da Cultura, Ericka Fantauzzi e
Silvania Alves. Elas orientaram sobre o
recadastramento e como o município
deve se integrar à rede de bibliotecas
municipais do Estado de Minas Gerais.
O espaço e o acervo da
biblioteca, que está atualmente
no Casarão da Piedade, foram
apresentados pelo historiador Giovane
Neiva e o Secretário Municipal
Leonardo.

Conferência da Assistência Social

Fotos: divulgação
Recentemente,
aconteceu
na sede do CRAS a 4ª Conferência
da Assistência Social com o tema:
“Consolidar o SUAS de vez rumo a
2026 - O SUAS que temos e o SUAS
que queremos”.
Participaram da Conferência
autoridades municipais e regionais
e o palestrante Volney Lopes de Araújo Costa, membro do Conselho
Estadual de Assistência Social de Minas Gerais (CEAS/MG).
O tema da palestra foi debatido e, logo em seguida, foram
discutidas várias propostas de melhoria para a Assistência Social. Também
foram eleitos delegados que representarão o município na Conferência
Estadual e, posteriormente, na Conferência Nacional.

Foto: divulgação

Finalização do Projeto Informa
Ainda no último mês de agosto, foi
finalizado o “Projeto Informa” de reeducação
alimentar realizado pelas equipes do CRAS e
NASF.
Aproximadamente
trinta
pessoas
participaram do projeto e as três primeiras que
mais conseguiram perder peso com o trabalho
de reeducação alimentar, associado à atividade
física, receberam uma premiação. Perderam
6kg o primeiro colocado e o segundo e terceiro colocados emagreceram
3kg cada.

Semana do Educador Físico
Também no início
desse mês, o CRAS promoveu
a Semana do Educador Físico,
comemorado no dia 1º de
setembro. Através de convite
do Programa Saúde da
Família (PSF), a preparadora
de Educação Física Said e o
Professor de Capoeira Léo realizaram uma palestra no distrito de Piranguita
sobre a importância da atividade física e a reeducação alimentar.
Segundo a Secretária de Assistência Social, Alessandra Silveira, o
CRAS oferece para a melhor idade uma aula de ginástica que acontece
três vezes por semana na sede e às segundas-feiras nos distritos de Rio
Melo e Piranguita. Já as aulas de capoeira são ministradas pelo professor
Léo toda segunda-feira no CRAS durante o dia todo e também nos
distritos.
Podem participar do grupo da Melhor Idade, as pessoas a partir
de 50 anos e para a capoeira não tem idade. Exercite você também.

Festa de Nossa
Senhora da Piedade
acontece de 18 a
27 de setembro.
Venha prestar sua
homenagem em
honra a Nossa
Padroeira.
Confira na próxima
edição matéria
exclusiva sobre a
reinauguração da
Igreja Matriz

A Administração Municipal apoia produtores na realização do CAR
“O imóvel rural para ser um
bem precioso, acima de qualquer
suspeita, além de estar exercendo
sua função social, deve estar em dia,
não no que diz respeito a impostos,
somente, mas estar em dia com
todas as nuances exigidas pelas leis
brasileiras.
Hoje falaremos do Cadastro
Ambiental Rural (CAR). O cadastro
de imóveis rurais é obrigatório por
exigência do Artigo 18 da Lei nº
12.651/2012. Os produtores rurais,
os proprietários de imóveis rurais
devem ter em mente que o imóvel só
alcança o teto máximo em eventual
venda se estiverem com toda a
documentação em dia. Claro, sem
falar das exigências dos cartórios e
das instituições financeiras.
Os cartórios só podem, por
exemplo, registrar uma escritura
se o imóvel estiver devidamente
registrado no Cadastro Ambiental
Rural. As instituições bancárias, para
a concessão do crédito, exigem uma
infinidade de documentos para que
o produtor usufrua das linhas de
créditos disponibilizadas. Em suma,
o produtor que quer levar o nome
de produtor e proprietário de terras
rurais deve ter o imóvel sempre
regular, não deixando pendências,
com todas as certidões ao alcance da
mão.
O produtor e o proprietário
devem tratar a propriedade rural
com zelo, cumprindo à risca o que
determinam as leis. Não podemos
deixar de elucidar aqui que o
cadastro não é obrigatório apenas
para os imóveis com matrículas, mas
as posses devem também terem seus
registros no CAR.

O Cadastro Ambiental Rural
é um registro público eletrônico de
âmbito nacional e obrigatório para
todos os imóveis e posses rurais.
A finalidade maior é de catalogar
as informações ambientais das
propriedades e posses rurais,
enriquecendo
e
compondo
base de dados para controle,
monitoramento,
planejamento
ambiental e econômico.
A inscrição do imóvel
rural no CAR poderá ser feita pelo
proprietário ou possuidor rural,
na forma e prazo estipulados pela
lei; (o mesmo foi prorrogado até o
mês de Maio de 2016). Muita gente
questiona da obrigatoriedade da
averbação do CAR no Registro
de Imóveis. Não é obrigatória
a averbação, entretanto, caso
já consta averbação de reserva
legal ao pé da matrícula, com
a identificação do perímetro e
da localização da reserva, fica o
proprietário isento da obrigação
de apresentar ao órgão ambiental
as informações relativas à reserva
legal. Obviamente cumpre ao
proprietário a apresentação ao
órgão ambiental da certidão de
registro de imóveis onde conste
a averbação da reserva legal ou
termo de compromisso já firmado
nos casos de posse.
Um dado importante é que
toda reserva legal deve ter medição
geodésica, inclusive, com ponto
de amarração do perímetro do
imóvel, informando a localização
dos remanescentes de vegetação
nativa, das áreas de preservação
permanente, das áreas de uso
restrito, das áreas consolidadas,

Matéria: Elvis

Elvis, responsável pelo cadastro do CAR

como contundentemente determina
a lei. Muito além da lei, o proprietário
ou possuidor, deve ter incrustado
no pensar, a importância de usar e
usufruir a terra com responsabilidade,
ou seja, é dever do proprietário ou
possuidor de imóveis rurais, mesmo
em áreas onde não houver florestas,
adotar as providências necessárias
à restauração ou à recuperação das
forma de vegetação nativa, para
se adequar aos limites percentuais
previstos em lei.
Se as leis forem cumpridas
à risca, nada que estamos vendo
no noticiário, por exemplo, a forte
crise hídrica que assola o país estaria
resolvida. O problema, como querem
dizer alguns irresponsáveis, não está
em São Pedro, e sim na utilização
da terra de forma irresponsável sem
preservar as matas ciliares, nascentes,
enfim, ter a verdadeira consciência
preservacionista. O meio ambiente
ecologicamente equilibrado é direito
que a Constituição assegura a todos.
Interessados deverão procura o Elvis
na Praça da Piedade nº 72 (Casarão
da Piedade) de 08 ás 16 horas.”

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete
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Rio Espera lidera a região no ICMS Esportivo
Matéria: Giovane Neiva

A Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais
publicou o resultado do ICMS Esportivo 2016. Foram
contemplados 351 municípios tendo em vista o Relatório dos
Indicadores Definitivos do ICMS Solidário Critério Esportes,
referente ao ano base 2014, com relação às atividades esportivas
desenvolvidas.
O município de Rio Espera lidera o ranking em nossa
região com 598,5 pontos com investimentos nas mais diversas
atividades esportivas, oferecendo à população torneios entre
clubes, futebol amador, ação social, rua de lazer, capoeira,
motociclismo, esporte para terceira idade, manutenção de
espaços esportivos, projetos sócio educacionais, qualificação
de agentes esportivos, além apoiar a participação em eventos
regionais e nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Foram
ainda habilitados os municípios de Cristiano Otoni, Conselheiro
Lafaiete, Brás Pires, Ouro Branco, Congonhas e Catas Altas da
Noruega.
Ranking do ICMS Esportivo na região:
Rio Espera – 598,5 pontos
Cristiano Otoni – 372 pontos
Conselheiro Lafaiete – 328,5 pontos
Brás Pires – 256 pontos
Ouro Branco – 101,25 pontos
Congonhas – 52,5 pontos
Catas Altas da Noruega – 18 pontos

Participe da eleição para escolha
dos novos Conselheiros Tutelares
Acontecerá no dia 04 de outubro a
eleição para a escolha dos novos Conselheiros
Tutelares de Rio Espera e a Secretaria de
Assistência Social e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
convidam todos os eleitores da cidade para o
processo eleitoral.
Quatorze candidatos concorrerão
ao cargo de Conselheiro Tutelar e a votação
acontecerá no CRAS, com início às 08 e
término às 17 horas. Poderão votar somente os
eleitores do município, sendo que o cidadão
deverá levar seu título de eleitor e a Carteira
de Identidade. Serão eleitos cinco candidatos
titulares e cinco suplentes, portanto, cada
eleitor poderá votar em cinco nomes.
Os seguintes candidatos colocaram seu
nome a apreciação popular: Adília Professora,
Cornélio, Daniela do Padilha, Eliane do
Dunga, Iolanda do Altamiro, Ismar Saraiva,
Leda, Leninha do Mário, Mary do Maurinho,
Nairelly da Neusa, Neide do Diogo, Regina
Catequista, Rosiane do Padilha e Rosinha do
Guido.

Rede Municipal de Ensino ganha novos mobiliários
No último mês de agosto, todas as Escolas Municipais de Rio Espera receberam dezenas de novas
carteiras e mobiliário escolar, o que melhorará ainda mais o desempenho das crianças da rede municipal de
ensino.
Essa conquista foi uma parceria da Administração Municipal que conseguiu esse feito junto ao Ministério
da Educação. De acordo com a Administração Municipal, havia uma reivindicação e há muitos anos esses
móveis não eram trocados.

Grupo LESMA realizará mais um grande
evento em Rio Espera
Através de uma parceria
com o Grupo Liga Ecológica Santa
Matilde (LESMA) de Conselheiro
Lafaiete, Prefeitura Municipal
de Rio Espera e Paróquia de
Nossa Senhora da Piedade, será
realizado nos dias 26 e 27 de
setembro um evento como parte
da programação do Projeto
“Setembro Verde”.
Haverá
apresentação
de poesia e música no dia 26,
com a participação do Grupo
LESMA,
Coral
Monsenhor
Francisco e Radialista Zé Prainha
& Convidados, às 14h na Casa de
Repouso de Rio Espera e às 20h,

na Praça da Piedade.
Já no dia 27 de setembro
acontecerá a caminhada da
Primavera. Os participantes sairão
às 08h da Praça da Piedade em Rio
Espera e seguirão até a Praça do
Divino, na cidade de Lamim.

Festa de Nossa Senhora
dos Milagres no
distrito de Rio Melo
Aconteceu em Rio Melo no
mês de agosto a Festa de Nossa Senhora
dos Milagres, onde a comunidade
esteve reunida para prestar suas
homenagens. Houve celebrações
presididas pelo Padre Joselito de Rio
Espera, além de padres da cidade de
Lamim e Conselheiro Lafaiete.
Também aconteceu carreata
saindo da ponte da localidade do
Inácio em direção à Igreja e uma
cavalgada que saiu da Fazenda do
Luiz Carlos, com a participação de
aproximadamente cento e noventa
cavaleiros.
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Escola Estadual “Monsenhor Francisco” realiza
Gincana Cultural da Independência
A
Escola
Estadual
“Monsenhor
Francisco
Miguel
Fernandes” mostrou mais uma
vez a sua organização durante a
realização de uma belíssima Gincana
nos dias 03 e 04 de setembro.
O evento chamado de “Gincana
Cultural da Independência” contou
com a participação de professores e
alunos, divididos em quatro equipes
com as cores da bandeira do Brasil:
Azul, Amarela, Verde e Branca.
O Diretor Marcos Roberto,
falou como surgiu a ideia em
realizar essa gincana: “No início do
ano colocamos como alternativa
para os professores realizar o desfile
de 7 de setembro ou uma gincana.
A maioria decidiu pela gincana.
Então foi organizada uma comissão
composta por professores de
História e a diretoria da escola onde
fizemos um projeto interdisciplinar.
Esse projeto envolveu não só a
matéria História, mas também as
de Português, Matemática, Artes,

Filosofia, Sociologia e Geografia,
todos trabalhando o processo de
Independência do Brasil, com um
assunto dentro de seu conteúdo”,
explicou.
Foram
organizadas
algumas tarefas e as equipes
buscaram relacionar esse momento
histórico através de paródias,
apresentações satíricas, o “Torta
na Cara” e o “Soletrando” com
palavras retiradas dos hinos.
Enquanto as equipes realizavam
as apresentações, quatro jurados
analisavam e davam suas notas.
Segundo o Diretor, foi
realizado um estudo interessante
do tema nesses dias e todos os
alunos e professores estiveram
envolvidos, seja na apresentação,
nos bastidores ou na torcida: “ Foi
muito interessante a participação
dos professores e alunos nas
atividades e a gincana alcançou
o objetivo que foi proposto
pela comissão, que era discutir

o processo de Independência do
Brasil. Agradeço aos jurados, as
quatro equipes e aos professores
pelo trabalho fantástico que foi
feito”, finalizou.
A vencedora da gincana
foi a equipe Amarela que recebeu
também um troféu de participação.
As equipes Branca, Azul e Verde
ficaram, respectivamente, com
segundo, terceiro e quarto lugar.
Todas as equipes receberam
também uma pontuação nas
matérias escolares, de acordo com a
classificação na gincana.
Foi também realizado, de
improviso, um Desfile pelas ruas da
cidade no dia cinco de setembro. De
acordo com o Diretor Marcos esse
ensaio de desfile foi muito bacana e
mostrou a organização das equipes.
Elas se dividiram em pelotões e
foram guiadas por um grupo de
servidores e professores da escola
e outro de fanfarra organizado em
conjunto.
Fotos: divulgação

A torta na cara sobrou até
para o Diretor Marcos
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