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Jovens levam alegria para Casa de Repouso de Rio Espera

 O grupo de Jovens 
“Arcanjos” de Rio Espera esteve 
empenhado em mais uma ação 
social na cidade no dia 10 de 
setembro. Vinte jovens, vestidos 
de palhaços, levaram a alegria, 
muita diversão e levantaram a 
autoestima dos moradores da 
Casa de Repouso da cidade. 
Eles distribuíram pipoca, 
cantaram, fizeram brincadeiras 
e palhaçadas arrancando muitos 
sorrisos de todos.

Rio Espera 
ordena mais 
um filho da 

terra 

IV Riozeiro atrai grande público para Rio Espera

Rioesperense 
vence luta 

Internacional de 
MMA
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 Vários artistas locais e regionais se apresentaram e 
o momento ficou ainda melhor com a apresentação da 
Bateria da Torcida Jovem do Cruzeiro e a participação 
do Raposão da Torcida Jovem. As crianças se divertiram 
com as brincadeiras do palhaço Pirulito e show da Luna.
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EDITORIAL

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

“Vieram dos céus atravessando as galáxias, são maravilhosos naquele uniforme azul 
e branco. Cantam as estrelas e a noite, quando eles entram no campo de futebol. 
São a expressão máxima de uma nação inteiramente azul. Podem contestar que a 
noite é escura, mas ela é feita de estrelas. E aí amanhece o dia, com aquele céu azul 
maravilhoso. Guerreiros azuis, guerreiros da terra, guerreiros do céu, da noite e das 

O CRUZEIRO RESPLANDECE 

estrelas. Vale apena ser cruzeirense. O sangue é azul, e isso ninguém nos tira, independentemente das 
opiniões ao contrário, soms a labestia negra! “Cruzeiro tão combatido, jamais vencido”! Meu coração 
azul e branco chora ao ver a grandiosidade desse time azul e branco, sou cruzeiro até morrer!”

 “O poder corrompe”. Essa afirmação não temos como dizer que 
seja verdadeira, porque a causa maior da corrupção, talvez, esteja na 
falta de caráter das pessoas que detêm o poder, pois quando elas têm o 
domínio de qualquer situação, na maioria das vezes, mudam seu modo de 
agir e de pensar.
 Então toda  pessoa que está no poder é corrupta? Não 

necessariamente. Isso dependerá de sua capacidade de diferenciar o certo do errado e de 
uma assessoria que oriente de maneira a não fugir dos princípios legais e éticos, pois nem 
sempre o que é legal é ético, devendo valer-se do bom senso e de sua competência.
 Ainda não aprendi como governar um povo, mas sei do que é necessário para tal. Por 
isso, devemos nos preparar. A vida, como diz a música, é “um trem bala”, passa rápido e só 
as nossas obras ficarão. Então pergunto: Qual será seu legado? Que exemplo deixará para 
as futuras gerações?  Mahatma Gandhi, em poucas palavras, resume tudo que tento passar a 
você leitor: “Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os 
outros”. 

Uma ótima leitura e até a próxima!

Jornalista e editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago
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Parabéns e felicidades a todos os que fizeram e que farão aniversário.  
Aniversariantes em Flash

Cristina           
03/10

Dirce                
10/10

Zica                
30/10

José Eduardo - 13/10  
Fatinha - 05/10                

Anderson                      
22/10

Ana Raquel                    
29/10

Beado           
24/10       

 O grupo de Jovens 
“Arcanjos” de Rio Espera esteve 
empenhado em mais uma ação 
social na cidade no dia 10 de 
setembro. Vinte jovens, vestidos 
de palhaços, levaram a alegria, 
muita diversão e levantaram a 
autoestima dos moradores da 
Casa de Repouso da cidade. Eles 
distribuíram pipoca, cantaram, 
fizeram brincadeiras e palhaçadas 
arrancando muitos sorrisos de 
todos.
 Segundo  a Coordenadora 
do Grupo de Jovens, Isabela, 
essa é a segunda vez que o grupo 
realiza uma visita na instituição, 
para proporcionar um momento 
de carinho com os internos e 
funcionários.
 “Esse dia de nossa visita 
foi um momento bem diferente 
do que estamos habituados 
a fazer no grupo. Foi uma 
oração de vida onde refletimos 
de fato sobre as coisas simples 
da vida. Foi uma experiência 
maravilhosa para cada um que 

participou e fizemos que se tornasse especial e agradável para os 
que ali estavam também. Essa é nossa missão, levar Jesus a todos 
e, consequentemente, voltar para casa cheios dele, pois isso que 
acontece quando fazemos o bem. Fomos muito bem recebidos 
por todos e vamos voltar mais vezes e aperfeiçoar nossa ‘Trupe’, 
porque isso faz um bem danado para nossa alma”, concluiu Isabela.

Jovens levam alegria para Casa de Repouso de Rio Espera

Foto: Divulgação

Kátia e Camila            
04/10

Márcio           
15/10       

Geórgia         
03/10       



 No último dia 02 de setembro, 
a cidade de Rio Espera esteve em 
festa para celebrar a ordenação do 
filho da terra, Diácono José Maria 
Dias. A celebração foi presidida 
por Dom Geraldo Lyrio Rocha e 
contou com a presença do pároco 
Padre Wenderson, padres filhos da 
terra, familiares, amigos visitantes 
e padres de diversas paróquias de 
outras cidades, inclusive Padre Oscar 
que já foi pároco em Rio Espera e 
foi quem ajudou José Maria em sua 
caminhada.
 A celebração aconteceu na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Piedade e foi marcada por muita 
emoção e homenagens.
 José Maria Dias é filho de 
José Diogo Dias e Maria Pereira de 
Araújo Dias (já falecidos). Irmão 
de três moças, ele é o mais velho e 
sempre ajudou seus pais que residiam 
na comunidade da Vargem Formosa.
 Em entrevista exclusiva ao 
nosso Informativo, José Maria contou 
sua história e o início dos estudos no 
Seminário quando ele já tinha 33 anos 
de idade. A simplicidade e a paciência 
estão presentes em seu dia-a-dia 
e ele faz questão de ressaltar a sua 
admiração pelo povo rioesperense e 
de preservar suas raízes na cidade.
 Ele lembra que aos 6 anos 
de idade participava da sua primeira 
Semana Santa em Rio Espera no 
Sermão do Encontro pregado pelo 
Padre José Nogueira e já sentia 
uma grande emoção com aquele 
momento. José Maria concluiu a 
quarta série naquela época e como 

a sua mãe estava muito doente e 
sendo ele o filho mais velho, teve 
que ajudar seu pai na roça e a 
cuidar da sua mãe. “Fui crescendo, 
trabalhando, minha mãe veio a 
falecer e eu fiquei até os 18 anos 
com minhas irmãs e meu pai na 
zona rural. Quando em 1994 fui 
para uma experiência de trabalho 
em Belo Horizonte e lá eu fiquei 
até meados de 99”, contou.
 Ele conta que teve a 
oportunidade de desenvolver 
o seu próprio negócio e crescer 
profissionalmente, mas alguma 
coisa era muito presente em seu 
coração. “Eu não tinha comentado 
com ninguém sobre o meu desejo 
e resolvi voltar para Rio Espera e 
comecei a trabalhar com meu pai 
na roça. Sempre participei na igreja 
na minha comunidade e resolvi 
fazer uma tentativa que não deu 
muito certo. Procurei ajuda, não 
obtive, fiquei chateado e acabei me 
afastando da minha comunidade. 
Fui passar o meu aniversário no 
Rio de Janeiro na casa de uma tia, 
arrumei um trabalho e por lá fiquei 
por dois anos. E mais uma vez senti 
que não era aquilo que eu queria, 
porque tinha algo mais forte 
falando dentro de mim”, destacou.
 José Maria voltou para 
zona rural, foi candidato a vereador 
em 2004, teve uma votação muito 
expressiva, mas não foi eleito. 
Em 2005 Padre Oscar estava em 
Rio Espera e ele foi procurá-lo, 
mas como o padre estava indo 
embora para Congonhas, disse que 
o próximo padre o ajudaria. Após 
as várias tentativas, José Maria 
decidiu que esqueceria todo aquele 
desejo. Nesse meio tempo ele foi 
procurado pelo Padre Oscar que já 
estava na cidade de Congonhas e 
tudo começou a partir de então. 
Com trinta anos ele foi para 
a cidade dos Profetas, fez um 
supletivo e depois o EJA. Já com 
33 anos de idade participou da 
Semana Vocacional em Barbacena 
e começou a caminhada no 

Seminário.
 “Tive muita dificuldade, foi um 
desafio muito grande, principalmente 
por eu ter ficado longe dos estudos 
por muitos anos, mas a paciência se 
fez presente em minha vida. Tive fé 
em Deus em primeiro lugar, depois 
as minhas orações que não podemos 
abrir mão delas, contei com a ajuda 
de meus amigos, porque precisamos 
dos irmãos para caminhar e ninguém 
caminha sozinho e, por último, o meu 
esforço de querer alcançar aquilo que 
eu tanto desejava e que batia forte 
em meu coração”, completou.
 Ele destacou a sua emoção em 
ser ordenado em sua terra natal e disse 
estar muito grato a todos aqueles que 
contribuíram direta ou indiretamente 
para a realização dessa bonita festa. 
“Quero agradecer ao povo de Rio 
Espera, a cada um que ajudou na 
organização e que contribuiu para 
esse momento especial em minha 
vida. Sou muito grato a todos. 
Precisamos ter paciência para as 
coisas de Deus. O tempo de Deus 
é um eterno presente, não é nosso, 
temos que fazer a nossa parte, ter 
paciência e esperar o tempo de Deus, 
pois ele sabe o que é melhor para os 
seus filhos”, concluiu.
 Padre José Maria foi nomeado 
Vigário Paroquial para a Paróquia 
de São José em Alto Rio Doce e lá 
continuará trabalhando.
 

Rio Espera ordena mais um filho da terra 
Fotos: Divulgação
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 Rio Espera recebeu de 
15 a 17 de setembro, mais uma 
edição do “Riozeiro – Encontro 
de Torcedores Cruzeirenses”. 
Um grande público prestigiou 
o evento na Praça da Piedade 
que ficou iluminada com os 
torcedores vestidos com a 
camisa azul e branca adquirida 
para o encontro.
 Vários artistas locais e 
regionais se apresentaram e o 
momento ficou ainda melhor 
com a apresentação da Bateria 
da Torcida Jovem do Cruzeiro 
e a participação do Raposão da 
Torcida Jovem. As crianças se 
divertiram com as brincadeiras 
do palhaço Pirulito e show da 
Luna.
 No domingo (17), 
houve ainda a interação com 
o apresentador Júnior Moreira 
da Rioespera FM e a turma do 
“Bola na Rede”. Eles  fizeram a 

IV Riozeiro atrai grande público para Rio Espera
participação ao vivo da Praça 
interagindo com os torcedores 
que ali estavam. Muitos 
torcedores de outros times 
participaram, interagiram e até 
vestiram a camisa do cruzeiro 
para demonstrar que a paz deve 
reinar entre as torcidas.
 Durante o encontro, 
foram sorteados alguns brindes, 
sendo premiadas seis pessoas. 
Um dos brindes saiu para uma 
ganhadora de Barbacena e os 
outros cincos sortudos foram 
de Rio Espera, inclusive o kit 
do Cruzeiro com produtos 
oficiais que foi a maior atração 
entre os prêmios. Segundo a 
organização, cinquenta por 
cento da renda arrecadada será 
destinada à Casa de Repouso 
Heitor Horácio Dornelas.
 O idealizador do evento, 
Edmar Santos, agradeceu a 
todos os parceiros e fez um 

balanço positivo de mais um 
evento organizado por ele 
na cidade: “Foi um sucesso a 
nossa festa com muita diversão 
e alegria. Tivemos uma grande 
participação de rioesperenses e 
visitantes de toda a região que 
prestigiaram mais uma edição 
do Riozeiro. Vale lembrar que 
todos aqueles que adquiriram 
a camisa (abadá) do evento, 
além de levar esta lembrança 
para casa, contribuem também 
para que a cada ano possamos 
investir nos shows e atrações 
para as crianças. Esperamos 
contar com todos nos próximos 
anos”, concluiu.
 Segundo o Sargento Lélis, 
responsável pelo Destacamento 
da Polícia Militar de Rio Espera, 
houve reforço do 31º BPM, 
sendo que a festa ocorreu 
tranquilamente sem nenhuma 
ocorrência de destaque. 



 O Destacamento da Polícia 
Militar na cidade de Rio Espera, 
comandado pelo 3º Sargento 
Wandercy Lélis da Silva, realizou 
mais uma ação que promove a 
interação com a comunidade 
local, através do projeto Biblioteca 
Rural Itinerante.
 O lançamento do projeto 
ocorreu na Escola Estadual Major 
Miranda no distrito de Piranguita 
e contou com a participação do 3º 
Sargento Lélis, o Sargento Françoso, 
a diretora da Escola, Marta Silveira, 
professoras do educandário, a 
Secretária de Cultura Maria Clara 
e a Turismóloga Geórgia Kelly.
 O projeto tem o principal 
objetivo introduzir o hábito 
da leitura aos moradores da 
comunidade rural do município 
como forma de elevar o 
nível cultural da população e, 
consequentemente, proporcionar 
uma maior interação entre 

comunidade e a Polícia Militar, 
através de uma parceria salutar 
e produtiva.
 Nas edições do projeto 
serão utilizados livros, 
quadrinhos e painéis além das 
várias palestras e oficinas de 
arte sobre temas variados e de 
interesse da comunidade. 
Nesse lançamento, quarenta e 
cinco alunos foram beneficiados 
e receberam material para 
colorir, livros com conteúdos 
variados e revistas em 
quadrinhos. As crianças se 
divertiram e aproveitaram cada 

Polícia Militar de Rio Espera desenvolve projeto Biblioteca Rural Itinerante
segundo desse maravilhoso 
momento.
 Sargento Lélis falou 
sobre o projeto e ressaltou 
a importância da interação 
da Polícia Militar com a 
comunidade: “Com esse 
projeto a Polícia Militar estará 
mais próxima da comunidade, 
assim, a nossa atuação se torna 
mais fácil, eficaz e melhor 
compreendida, sendo assim, 
após a parceria ser firmada, 
a comunidade será mais uma 
parceira em nossas ações de 
segurança pública”, concluiu.

 Em reunião extraordinária 
na Câmara Municipal de Rio Espera, 
no dia 25 desse mês de setembro, 
vereadores estiveram reunidos 
para apreciação do Projeto de Lei, 
de autoria do Executivo Municipal, 
que autoriza o município de Rio 
Espera a contratar operações de 
crédito  com outorga de garantia 
com o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S/A – BDMG,  até 
o montante de R$500.000,00 
(quinhentos mil reais) destinados 
ao financiamento de construção, 
ampliação e/ou reforma de 
edificações públicas municipais.
 O contador do Executivo 
esteve presente na Casa Legislativa 
atendendo à solicitação dos 
vereadores e falou sobre o projeto. 
Questionado se haveria um prazo 

Em reunião extraordinária na Casa Legislativa de Rio Espera, vereadores questionam e 
não aprovam Projeto de Lei que autoriza o município a contratar operações de crédito

estipulado de como será pago, 
ele esclareceu que o objetivo é a 
reforma do patrimônio público 
e não é só o município de Rio 
Espera que está reivindicando 
este recurso, sendo que outros 
municípios também pleiteiam 
este empréstimo. Segundo ele, 
há um entendimento que é 
uma antecipação de receitas 
para os municípios e mais 
detalhes serão passados após a 
aprovação do Projeto.
 Após a sua explanação, 
o projeto foi colocado em 
votação e foi reprovado por 
cinco votos a quatro. Votaram 
contra a aprovação deste 
Projeto os vereadores Fernando 
Pinto da Silveira, Juliano 
Benício Henriques Gonçalves, 

Maria Irani Aparecida da Silveira, 
José Carlos de Araújo, Marco 
Antônio de Miranda Cunha. E 
a favor o vereadores, Adelmo 
da Rocha, Roberto Rodrigues 
Barbosa, Aparecida Auxiliadora 
da Silveira Rosa, Natália Milagres 
Moreira. 
 Alguns vereadores 
justificaram o voto e destacaram 
que a Administração já se 
encontra com muitas dívidas e 
ainda quer contrair outra. Ainda 
segundo alguns vereadores que 
votaram contra a aprovação do 
projeto, não há uma informação 
de onde seriam gastos os recursos 
para pagamento e se o valor 
fosse menor e o objetivo mais 
claro, provavelmente votariam a 
favor de sua aprovação.



No mês de nossa padroeira, um pouco de 
nossa querida história!

Por Emanuel Tadeu

Senhora de Rio Espera
Dos Croatas e Puris,
Bandeirada de Manoel de Melo,
Marcou o ponto de espera,
Para aguardar seus chefes.

Encantou-se pela região,
Ali fez sua habitação,
Construiu sua fazenda,
Cultivou plantações.

Nasceu o povoado,
Queremos uma capela!
Será para Senhora da Piedade!
O bispo de Mariana deu concessão.

Primeiro sumiu a permissão,
Desavença com Francisco Rego.
Novamente solicitado,
O pedido foi novamente concedido.

Em 1760, demarcaram o lugar,
O povo receberia sua capela. 
Frente voltada para o leste,
Cinco anos de construção.

Enfim terminada,
Primeira missa no natal,
Dezembro de 1765,
Padre Manuel Ribeiro Taborda.

Distrito de Piranga,
Depois Nossa Senhora da Piedade da Boa 
Esperança,
Enfim chegou ao consenso,
Cidade de Rio Espera.

Do vilarejo à cidade,
Da capela à matriz,
O povo rio-esperense,
Na simplicidade é feliz.

Cidade pequena,
Lar das famílias,
Tem Maria como protetora
Ó Senhora da Piedade.
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 De 17 a 24 de setembro, fiéis rioesperenses 
estiveram reunidos para prestar suas homenagens à 
padroeira, Nossa Senhora da Piedade. 
 Diversos visitantes passaram pela cidade nos 
dias de festa e participaram das celebrações que 
contaram com a participação de várias comunidades. 
 No domingo dia 24, houve Alvorada dos 
sinos, celebração eucarística, repique dos sinos e no 
encerramento da festa, nossa Padroeira percorreu em 
procissão as ruas da cidade.
 Nosso Informativo recebeu uma linda poesia 
do rioesperense Rafael Evangelista na qual cita nossa 
Senhora da Piedade na terra natal. 

“Rio Espera
Cidade pequena 
Cidade amorosa
E assim nossa
Rio Espera.

Terra de encanto
Onde os pássaros cantam 
Onde tem várias flores 
Representando os amores.

Terra de gente inspiradora
Onde o povo trabalha 
Com muito fervor 
Encarando uma nova batalha        

Rio Espera Terra de gente guerreira 
Gente lutadora 
Gente hospitaleira 
Que respeita o trabalhador.

A padroeira de nossa cidade 
Nossa Senhora da Piedade
Onde o povo tem muita fidelidade 
Por ser considerada rainha das flores.”

Fiéis celebram Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade

Fotos: Rafael Evangelista



 O rioesperense Heider 
Caetano Martimiano, conhecido 
como Rayder Martimiano, 
venceu recentemente uma luta 
Internacional de MMA (Mixed 
Martial Arts).
 O jovem e talentoso 
rapaz de 26 anos de idade 
levou o nome de Rio Espera 
durante o evento que aconteceu 
recentemente na Capital 
Mineira pelo BH Sparta, tendo 
como adversário o chinês Tang 
Yunxing. Foi uma luta difícil, mas 
com toda experiência, Rayder 
venceu aos quatro minutos do 
segundo round, conseguindo 
finalizar seu adversário com 
uma chave mata-leão.
 Rayder nasceu em Rio 
Espera e morou na comunidade 
de Bonsucesso até seus 17 anos 
até que resolveu mudar para 
Belo Horizonte. Ele é irmão 
do Antônio da Tetão e filho 
de Benedito Martimiano e Rita 
Guilherme Martimiano.
 Obteve seus primeiros 
ensinamentos na Escola Estadual 
Major Miranda e, logo após os 
anos iniciais passou a estudar 
na Escola Estadual Monsenhor 
Francisco Miguel Fernandes.
 Ele destacou que sempre 
gostou de lutas, assistia filmes 
e eventos de MMA e contou 
como tudo começou. “Na 

Rioesperense vence luta Internacional de MMA

academia onde eu malha havia 
vários estilos de luta e eu ficava 
assistindo às aulas até que um 
dia eu resolvi fazer uma aula de 
jiu-jitsu e gostei muito. Passei 
então a treinar por um ano até 
conhecer meu atual professor, 
mestre João Reis. Cheguei a 
fazer uma aula experimental de 
boxe chinês e no final dessa aula 
meu mestre me perguntou se 

eu tinha vontade de competir. 
E foi aí que tudo começou”, 
destacou.
 Há cinco anos Rayder 
tem o mestre João Reis como 
treinador e se tornou atleta 
profissional de MMA e Muay 
Thai. Suas atuações têm 
melhorado a cada dia, pois ele 
é focado no que quer e corre 
atrás de seus objetivos: “Quero 
chegar aos eventos grandes. 
Nas minhas lutas entro para 
nocautear ou finalizar e esse 
tem sido meu pensamento 
depois que entrei para o MMA 
profissional. E deixo o meu 
recado para todos aqueles que 
têm seus sonhos: Correr atrás 
dos seus objetivos com foco 
no que quer é o segredo para 
alcançá-los e nunca desistir”, 
concluiu.

Fotos: Divulgação


