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Rio Espera recebe mais uma edição da Festa da Cachaça
Oito produtores de Rio Espera fizeram a exposição de suas
cachaças e ofereceram gratuitamente para que todos pudessem
degustar as delícias fabricadas no município. Participaram os
seguintes produtores: Robson com a cachaça Lajinha, Pedro
Celestino da Vargem Formosa com a cachaça Faladeira, Cleber
Silveira do Bonsucesso com a cachaça Cacique, Reginaldo com
a cachaça Ponte Alta, Marino da Vargem dos Gonçalves com
a cachaça Marino do Franklin, Omar Dias do Inácio com a
cachaça Inácio, Túlio Victor do Padilha com a cachaça Dois
Irmãos e Vagner de Rio Melo com a cachaça Rio Mineiro.
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EDITORIAL
“Cidadão é o indivíduo que, como membro de um país, usufrui de direitos
civis e políticos, por este garantidos, e desempenha os deveres que, nesta condição, lhe
são atribuídos”.
Isto significa que todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres.
Por isso, devemos respeitar cada indivíduo, seja ele pobre ou rico, jovem ou
idoso, de qualquer raça ou crença religiosa e, assim, faremos nossa comunidade cada dia
melhor. Todos nós, como cidadãos, tornamo-nos responsáveis pela nossa cidade e, como
vivemos em uma democracia, elegemos nossos governantes a cada quatro anos.
Portanto, este ano, teremos quatro segundos para pensar e votar, para que depois não
fiquemos quatro anos a lamentar. Sua consciência é seu guia nesse momento de democracia
e cidadania.
Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora do Informativo
Simone Santiago

PERDÃO

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

“Gosto de defender as pessoas acusadas de crimes. Não creio que jamais
tenha nascido um criminoso. Decisivamente sou favorável aos oprimidos.
Creio que as pessoas, todas as pessoas nascem boas, acima dos homens e
suas atitudes, existe a mão pesada do destino, as lágrimas e o desespero
sempre a mover a criatura humana. Se o carvão nos machuca o coração,
tento entender a compensada tristeza. Somos prisioneiros da solidão do
universo. Se desejo comprar a minha felicidade e dos meus amigos, não
consigo me proteger e nem eles contra o frio da alma. Penso, defendo os
assassinos, mas carrego as incertezas nas minhas lágrimas derramadas
agora, se realmente são assassinos. Respeito quase tudo, somente me vejo
advertido e sem luminosidade diante da alma humana. Toda força desta
tempestade e tristeza que agora assola meu peito e derrama minhas lágrimas, todos nós podemos
transformar em perdão.”
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Rio Espera recebe mais uma edição da Festa da Cachaça
No último mês de agosto, a
cidade de Rio Espera foi palco da 9ª
Festa da Cachaça e atraiu centenas
de produtores, consumidores e
visitantes. O evento foi realizado
pelo empresário João Victor
Toledo e contou com o apoio de
vários colaboradores, entre eles, o
Bradesco e a Polícia Militar. Houve
a apresentação de vários shows e
a locução foi comandada por Abel
Lourenço.
Oito produtores de Rio
Espera fizeram a exposição
de suas cachaças e ofereceram
gratuitamente para que todos
pudessem degustar as delícias
fabricadas
no
município.
Participaram
os
seguintes
produtores: Robson com a
cachaça Lajinha, Pedro Celestino
da Vargem Formosa com a
cachaça Faladeira, Cleber Silveira
do Bonsucesso com a cachaça
Cacique, Reginaldo com a cachaça
Ponte Alta, Marino da Vargem dos
Gonçalves com a cachaça Marino
do Franklin, Omar Dias do Inácio
com a cachaça Inácio, Túlio Victor
do Padilha com a cachaça Dois
Irmãos e Vagner de Rio Melo com
a cachaça Rio Mineiro.
Durante o evento, a Fábrica
de Alambiques Santa Efigênia de
Itaverava fez a exposição de alguns
alambiques e equipamentos para
a fabricação da cachaça. Os sócios
Jander, Renato e Bira fizeram a
demonstração e tiraram dúvidas
sobre os alambiques.
Renato de Carvalho Santos,
um dos proprietários da Fábrica,
disse que toda a produção é
realizada em Itaverava, onde
são
fabricados
alambiques,
resfriadores e tudo que é preciso
para a produção da cachaça
artesanal: “Nós temos também
parcerias com outras empresas que

fabricam os engenhos, caldeiras
e muitas outras coisas necessárias
para os produtores e isso facilita
a compra do cliente, pois em
nossa fábrica ele encontra tudo
o que precisa”, destacou.
O produtor da cachaça
Lajinha, Clovis, disse que foi
muito bom participar de mais
uma festa e que no próximo ano
estará presente novamente com
a fabricação de sua cachaça.
João
Victor,
o
organizador, ressaltou que no
próximo ano a Festa da Cachaça
será ainda melhor: “Já estamos
pensando no que preparar para
as próximas edições e grandes
surpresas farão parte da nossa
festa. Estaremos ainda mais
animados e em um espaço maior

para receber mais visitantes.
Aproveito para agradecer a
todos que nos prestigiaram
nesse ano”, concluiu.
Ao final do evento, depois
da nota do júri técnico e do júri
popular, houve premiação para
os três primeiros colocados que
receberam um cheque das mãos
de Thiago, Gerente do Bradesco
de Rio Espera e do organizador
João Victor.
O primeiro lugar foi
para a cachaça Rio Mineiro que
recebeu o prêmio de trezentos
reais. O segundo lugar ficou
com a cachaça Faladeira com a
premiação de duzentos reais e o
terceiro lugar foi para a cachaça
Lajinha com o prêmio de cem
reais.
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VI Ação Social de Rio Espera foi sucesso de público
Aconteceu no último dia
22 de setembro, a VI Edição
da Ação Social, organizada
pela Secretaria de Assistência
Social com a participação de
vários parceiros. O evento foi
realizado na Praça da Piedade
e foi transmitido ao vivo pela
Rádio Rio Espera FM, através
do Programa Comando Geral,
apresentado pela Locutora
Simone
Santiago.
Houve
também a participação do
Locutor de eventos e rodeio
Abel Lourenço.
Além da população,
participaram do evento o
Prefeito Municipal Marcílio
Oliveira, Representantes do
Destacamento da Polícia Militar
Sargento Lélis e Soldado Santos,
Representantes da Polícia Civil,
Secretária de Assistência Social
Alessandra, Diretores das Escolas
Estaduais Marcos Roberto,
Marta e Isabel, Secretarias
Municipais, Coordenadora do
CRAS Renata e várias outras
autoridades.
O dia foi muito prazeroso
com atividades, brincadeiras
e apresentações para todos os
gostos. Foram realizados cortes
de cabelo, manicure, confecção
do cartão do SUS e Carteiras de
Identidade, aferição de pressão
arterial e glicemia, orientação
sobre saúde bucal, campanha de
combate à dengue, tabagismo,
avaliação
realizada
com
nutricionistas e vários outros
serviços de saúde. Houve ainda
apresentação de zumba, do
Grupo da Melhor Idade, violão
e capoeira.
As crianças se divertiram
no pula-pula e no escorregador
e aproveitaram para saborear
algodão doce e pipoca. Elas
ainda tiveram pintura facial e em

papel e foram surpreendidas
pela participação da Peppa Pig
couver que fez o maior sucesso.
Foi servido um almoço
no local, preparado pelos
funcionários
das
Escolas
Estaduais
“Monsenhor
Francisco”
e
“Major
Miranda”. A novidade desse
ano foi a cabine de fotos que
fez o maior sucesso. Todos
tiraram uma foto revelada
instantaneamente e levaram

para casa para guardar de
recordação o momento de
alegria vivido em mais uma
Ação Social.
Para encerrar a Rua de
Lazer, houve a participação do
Mágico Gustavo, que deixou
os presentes curiosos com
suas mágicas apresentadas. A
plateia participou ativamente
e a alegria se fez presente em
mais um evento realizado em
Rio Espera.

Várias apresentações, a presença da Peppa Pig couver, show de
Mágica e a Cabine de Fotos marcaram o evento com um grande
público na Praça da Piedade

Página 5

Escola Estadual “Monsenhor Francisco” realiza Desfile Cívico
No feriado de sete de
setembro, a Escola Estadual
“Monsenhor Francisco Miguel
Fernandes” realizou o Desfile
Cívico para comemorar o Dia
da Pátria.
O evento que há muitos
anos não acontecia na cidade foi
resgatado com a participação
de alunos e professores. Os
pelotões, que retratavam pontos
da história do Brasil, desde a
colonização até os dias atuais,
saíram da escola, percorreram
as ruas até a Praça da Piedade

onde aconteceram algumas
apresentações e, logo depois,
retornaram para a Escola.
Houve
ainda
a
participação de alunos e
professores das Escolas “Major
Miranda” e “Donana Miranda”.
De acordo com Marcos,
diretor da Escola, a ideia de
realizar o desfile partiu dos
professores de história que
tiveram total participação na
organização:
“Gostaria
de
agradecer principalmente aos
professores que coordenaram o

Desfile, aos outros professores
que abraçaram esse projeto
para que ele fosse realizado,
aos alunos que não mediram
esforços para a realização e à
população por ter prestigiado
o nosso evento. Agradeço
também aos vários parceiros
que nos ajudaram a colocar
esse trabalho em prática, como
o Joaquim que com toda a
sua experiência coordenou a
bateria para nos acompanhar
durante o Desfile”, concluiu o
diretor.

Aniversariantes em Flash

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

Théo Henrique
08/09

Dimas
05/09

Dirce
10/10

Paloma
06/09

Miguel
26/09

Talita
23/09

João Pedro
08/08

José Eduardo
13/10

Fatinha
05/10

Leninha
16/09

Ana Raquel
29/10

Zica
30/10

Anderson Oliveira
22/10

Cristina
03/10

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete
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Estádio Municipal já está iluminado
O Estádio Municipal “Hilário Campos” em Rio Espera já está iluminado por meio do Programa
“Campos de Minas”, através de uma indicação do Deputado Estadual Glaycon Franco.
Essa conquista contribuirá ainda mais para o futebol local, pois agora o estádio conta com
postes de iluminação com refletores. Um sonho que virou realidade e valorizará os eventos esportivos
que acontecem todos os anos.

A Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais divulga
resultado do ICMS Esportivo
A Secretaria de Estado de Esportes
de Minas Gerais publicou recentemente o
resultado do ICMS Esportivo 2017. Foram
contemplados 261 municípios, tendo em
vista o Relatório dos Indicadores Definitivos
do ICMS Solidário Critério Esportes referente
ao ano base 2015, com relação às atividades
esportivas desenvolvidas.
Os municípios foram pontuados por
realizarem investimentos nas mais diversas
atividades esportivas como torneios entre
clubes, futebol amador, voleibol, ruas 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 no JEMG e ter também
um Conselho de Esportes.

Foram habilitados na região os municípios de
Cristiano Otoni, Brás Pires, Rio Espera, Carandaí,
Congonhas e Catas Altas da Noruega.

Ranking do ICMS Esportivo
na região:
•
•
•
•
•
•

Cristiano Otoni – 347,5 pontos
Brás Pires – 335 pontos
Rio Espera – 280 pontos
Carandaí – 24 pontos
Congonhas – 19,5 pontos
Catas Altas da Noruega – 8 pontos

