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Iluminação de Natal, Casa do Papai Noel e Presépio atraem 
olhares em Rio Espera

Assim como a Usina de Triagem e Compostagem, Rio Espera já tem 
em funcionamento a ETE no Distrito de Rio Melo

Alguns moradores da rua 
José de Oliveira Cunha 
reivindicam melhorias
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 Amigos leitores, chegamos à última edição de nosso 
Informativo neste ano. E como não pode ser de outra maneira, 
desejamos a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de 
realizações. 
 Mas, da mesma forma, é a hora de fazermos um balanço de 
tudo o que aconteceu. Muito se prometeu e pouco se cumpriu. Houve promessas de 
emagrecer, não gastar mais do que se pode, não beber, não fumar, melhorar do ponto 
de vista emocional, mas, quando olhamos o resultado, pouco foi realizado. 
 Pois agora, a promessa é não prometer e sim traçar metas. Meta de como não 
engordar, meta de como não ultrapassar o orçamento monetário, metas de não beber 
e não fumar, de ser uma pessoa melhor e, assim, no final do ano que vem constatar 
que as metas foram cumpridas. Diferentemente do plano de metas do nosso Governo 
Federal que foi por água abaixo, pois nós cidadãos não podemos mudar leis para forçar 
a aceitação de nosso mau desempenho em nossa obrigação e, sim, temos que conviver 
com a realidade dos fatos.
 Resta-nos rezar ou orar, dependendo da crença, ou pelo menos pensar positivo, a 
fim de que no próximo ano tenhamos algum dinheiro no bolso e, principalmente, muita 
saúde, que é o mais importante.
 O ano de 2015 promete ser um ano difícil, sobretudo pelos atuais acontecimentos, 
mas não devemos perder a esperança de que tenhamos uma vida melhor. Com um 
mundo em paz, com mais amor e compreensão, com muitas realizações e não devemos 
nos esquecer de sonhar, como dizia Oscar Niemeyer: “A gente tem que sonhar, senão as 
coisas não acontecem”.

Uma ótima leitura e até a próxima!

Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago



Parabéns e felicidades a todos os que fizeram  e que farão aniversário.  
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Aniversariantes em Flash

Maria do Nascimento                                 
dia 25/12                 

Matheus Oliveira               
dia 27/12

Renê                                               
dia 04/11

Senhor Antônio              
dia 11/12

Mariza                           
dia 24/12

Iara                          
dia 02/12           

Lara Fábia                               
dia 03/12              

Kayke                                      
dia 13/12                 

Fábio Cruz                        
dia 06/12

Lara                                     
dia 25/12

“Maricota”                               
dia 08/12

Paulo                             
dia 02/12                 

Luiz henrique                     
dia 15/12                   

Gabriel Rangel                      
dia 11/12

“Tavinho”                              
dia 20/11

Marcos Miranda                          
dia 06/11

Maria dos Anjos                                  
dia  16/11                

Dona Darci                      
dia 22/11

Elizângela                                 
dia 21/11

Angélica                      
dia 02/12

Luiz Fernando                    
dia 06/12                   

“Dedéia”                                    
dia 07/12                    

Geovana - dia 10/10 e 
Gracinha - dia 08/11                   



Iluminação de Natal, Casa do Papai Noel e Presépio atraem 
olhares em Rio Espera

 No último dia 06 de 
dezembro, foi aberta para 
visitação no Casarão da 
Piedade a Casa do Papai Noel e 
um lindo presépio. A realização 
é da Administração Municipal 
em parceria com secretarias 
municipais e o apoio da Rádio 
Atual FM, Paróquia de Nossa 
Senhora da Piedade e a Família 
Salim, que contribuiu com a 
iluminação de Natal, tanto no 
Casarão quanto na Praça. 
 Também houve a 
colaboração incondicional 
do Rioesperense Gilberto 

Nogueira que ajudou na 
decoração do espaço no Casarão 
da Piedade. Apaixonado pela 
cidade natal, Gilberto sempre 
contribui para a vinda da 
Carreta do OdontoSESC para 
Rio Espera. 
 Várias crianças do 
pré-escolar e da Escola 
Estadual “Major Miranda”, 
acompanhados de seus 
professores, visitaram o 
Casarão e tiraram foto com o 
Papai Noel que distribuiu balas 
a todos. 
 Além da atração 

inovadora no Casarão da 
Piedade, a Praça da Piedade 
recebeu por mais um ano a 
iluminação de natal. Segundo a 
Administração Municipal, Rio 
Espera é uma das poucas cidades 
da região com decoração de 
natal, que atrai olhares e deixa 
ainda mais bonito o complexo 
arquitetônico da Praça da 
Piedade. 
 Tanto a Casa do Papai 
Noel quanto o Presépio estarão 
a disposição no Casarão para 
visitação, inclusive para você 
fazer suas fotos. 
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Assim como a Usina de Triagem e Compostagem, Rio Espera já tem 
em funcionamento a ETE no Distrito de Rio Melo

 Uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) é 
um sonho de muitos municípios 
mineiros. Rio Espera é uma 
das poucas cidades da região 
que conta com a instalação de 
uma ETE. Foram construídas 
há alguns anos as estações do 
Distrito de Rio Melo e da sede.
 Já há alguns meses a 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) do Distrito de 
Rio Melo funciona a todo 
vapor, o que beneficia tanto a 
população, que não tem que 
conviver com o esgoto a céu 
aberto com riscos de doenças, 
quanto o meio ambiente, que 
não fica contaminado.
 Segundo a Técnica em 
Meio Ambiente, Elisangela 
Henriques da Silva, e o 
Coordenador da Usina, João 

Paulo Silveira, a rede de esgoto 
no Distrito de Rio Melo tem 
toda a adaptação necessária, 
que leva o esgoto até a Estação 
de Tratamento.
 Ainda de acordo com 
os técnicos, o município está 
empenhado e aguarda recursos 
para o funcionamento da ETE 
da sede: “Estão sendo realizados 
pesquisas e levantamentos 

em relação a esse assunto. Já 
em janeiro de 2015 acontecerá 
uma auditoria e, se tudo correr 
como planejado, o município 
receberá recursos destinados 
ao funcionamento da ETE da 
sede. Principalmente para a 
adaptação da rede de esgoto das 
casas, um processo que deve ter 
um material específico e que 
tem um alto custo”, destacaram.

Para receber o Informativo “Rio Espera em Foco” 
todos os meses em seu e-mail, envie uma solicitação 

para: sisancomunica@gmail.com



Alguns moradores da Rua José de Oliveira Cunha 
reivindicam melhorias

 O Informativo Rio 
Espera em Foco sempre 
recebe algum pedido para que 
matérias sejam elaboradas 
sobre determinados assuntos. 
Dessa vez, alguns moradores 
da Rua José de Oliveira Cunha 
procuraram o Informativo para 
falar sobre o estado em que a 
referida rua se encontra.
 De acordo com os 
moradores, a rua, que fica 
localizada atrás da Escola 
Estadual “Major Miranda”, foi 
calçada recentemente, porém, 
apenas um trecho não tem 
calçamento. Além do mais, a 
água oriunda das chuvas escoa 
nos terrenos das casas na Rua 
Francisco Pereira de Miranda, 
pelo fato de não se ter uma rede 
pluvial no local.
 A pedido dos moradores, 
entramos em contato com a 
Administração Municipal, 
que recebeu o Informativo 
para entrevista e ressaltou 
quais seriam as possíveis 
providências que poderiam ser 
tomadas em relação a Rua José 
de Oliveira Cunha.  
 Perguntada se há 
algum projeto que beneficie 
os moradores da rua, a 
Administração disse:

 “Sobre um trecho da rua José de Oliveira Cunha que 
falta pavimentação e calçamento, nós da Administração 
temos para informar que no próximo ano faremos o 
calçamento desse trecho, assim que passar o período 
chuvoso. 
	 Cabe	acrescentar,	que	no	início	desse	ano,	fizemos	
o calçamento com recursos próprios na subida nessa rua, 
que	era	um	 trecho	crítico	o	que	dificultava	até	mesmo	
o trânsito de pessoas e principalmente de veículos. 
Realmente falta um pequeno trecho  e essa reivindicação 
dos moradores é pertinente. 
 Como  já foi destacado, no próximo ano faremos 
esse calçamento e, com essa obra, solucionaremos 
também o problema da drenagem pluvial com manilhas 
e bueiros.
 Há que se destacar que durante esse tempo 
de	 Administração,	 apesar	 de	 muitas	 dificuldades,	
principalmente por causa da queda de recursos em 
repasses	 para	 os	 municípios,	 nós	 conseguimos	 fazer	
algumas	obras,	como	as	dez	ruas	que	foram	calçadas	na	
cidade. 
 Vários municípios da região, com essa queda 
de	 recursos,	 estão	 com	 dificuldades	 até	 mesmo	 para	
honrar compromissos com a folha de pagamento de 
funcionários e nós, com muito esforço, temos honrado 
os compromissos, principalmente com funcionários”.

Rua em vários ângulos

A rua já foi calçada e 
apenas um trecho ficou 

sem calçamento e a água 
da chuva cai no terreno das 

casas da rua ao lado.
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De Olho no Direito
ATESTADOS MÉDICOS vs. PRIVACIDADE DO FUNCIONÁRIO                             

Por Nayara Barbosa da Silva 
Contato: nayarabsilva@hotmail.com

 “Muito ainda se discute quanto à 
exigência da obrigatoriedade ou não de constar 
CID em atestados médicos apresentados por 
empregados aos seus empregadores
 A Classificação Internacional de Doenças 
(CID) foi criada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) com o intuito de classificar 
e codificar informações médicas. Este código 
tem a função de uniformizar os diagnósticos e 
permitir análises estatísticas necessárias para a 
saúde pública e é de fácil acesso para pesquisas 
de qualquer pessoa, podendo ser encontrado 
inclusive em sites de pesquisa pela internet.
 A dúvida ocorre em relação a empregados 
e empregadores, já que o funcionário muitas 
vezes por medo de não ter a sua falta abonada 
acaba deixando, ou até mesmo solicitando, 
que o médico coloque tal informação em seu 
atestado mesmo não sendo esta sua vontade.
 O médico poderá colocar o CID desde 
que solicitado e autorizado de maneira expressa 
pelo paciente e, no caso de paciente menor, 
pelo seu representante legal. Portanto, essa 
decisão não cabe ao médico e sim ao paciente, 
não existindo obrigatoriedade legal para que se 
conste o CID em atestados para tal finalidade.

 Como essa informação é necessária 
somente para o indivíduo, eventual exigência 
de se incluir o CID acabaria invadindo a esfera 
íntima do empregado, onde este poderia se 
sentir constrangido em tornar público seu estado 
de saúde. Caso seja colocado pelo médico sem a 
autorização paciente, a atitude poderá incorrer 
em violação de segredo profissional, crime 
previsto no Código Penal.
 O Conselho Federal de Medicina possui 
uma resolução tratando do assunto, na qual fica 
expresso que o médico deverá seguir as seguintes 
observações: linguagem simples, clara e de 
conteúdo verídico, omitir a revelação explícita 
do diagnóstico (CID), salvo quando for  o caso 
do pedido expresso do paciente  ou de dever 
legal e, expressar as recomendações médicas 
pertinentes (se há necessidade de afastamento 
do trabalho e por quanto tempo).
 Portanto, a empresa poderá deixar 
de aceitar o atestado nos casos de fraude ou 
falsidade em sua emissão, mas não poderá 
deixar de acatar o atestado que estiver sem 
a Classificação Internacional de Doenças, 
devendo mesmo com a ausência deste abonar 
o dia faltoso.”

 Sabendo da necessidade 
da água para a sobrevivência e 
com a falta de água na região, 
a Vigilância Sanitária do 
município de Rio Espera tem 
desenvolvido uma série de 
campanhas para conscientizar a 
população.
 Foram realizadas 
campanhas educativas com 
a distribuição de folders e 
entrevistas na Rádio Atual FM 
para destacar a necessidade de 
não poluir as águas.
 Segundo a fiscal da 

Vigilância Sanitária, Kátia 
Gomes, essa campanha tem sido 
realizada na cidade para que as 
pessoas tenham consciência 
e principalmente não joguem 
lixos nos rios: “Quando todos 
contribuem, todos ganham com 
isso e a natureza agradece”, 
disse ela.
 A fiscal ainda ressaltou 
que muitas pessoas além de 
lixo, depositam também nos 
rios da cidade animais mortos, 
uma ação que contamina 
toda a água: “Caso tenha 

algum animal morto em sua 
propriedade ou em propriedades 
vizinhas, as pessoas não devem 
jogá-lo nos rios. Elas devem ligar 
para o telefone 3753-1115, relatar 
o fato para que esse animal seja 
recolhido e depositado em um 
local correto”, explicou Kátia.
 Contribua você também 
e não polua os rios e nascentes. 
Não jogue óleo na pia, pois 
poluirá a água. Em relação ao 
lixo, tente ao máximo reciclar, 
caso não seja possível faça a 
separação do lixo corretamente.

Vigilância Sanitária realiza campanha para 
não poluir rios




