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EDITORIAL
 Diariamente assistimos a campanhas contra o uso abusivo de 
drogas e, apesar disso, o que presenciamos é um aumento do número 
de usuários. Qual será o motivo? 
 Motivos não faltam. Segundo especialistas, há vários fatores que 
levam uma pessoa a iniciar no vício: pessoais, familiares, escolares, sociais 
e relacionados à própria droga. Cabe a nós descobrirmos em qual desses 
fatores o usuário se enquadra para que tentemos solucionar o problema.
 Sabemos que todos os fatores são importantes, mas com certeza 
o familiar é o primordial. Os pais devem acompanhar as atividades 
dos filhos, estabelecer regras e condutas que sejam claras, envolver 

afetivamente com a vida dos filhos, mostrar respeito com as cerimônias familiares, dentro e fora de 
casa, e estabelecer claramente a hierarquia familiar mostrando os direitos de cada um, mas também 
indicando os deveres. 
 Uma família bem estruturada, provavelmente, evitará associação às drogas. Melhor prevenir 
do que remediar! O significado de prevenir é preparar, chegar antes para que não aconteça um mal 
maior ou um dano. E, com isso, podemos evitar ou impedir que algo de ruim se realize.
 Há vários que se dizem “Amigos”, porém o verdadeiro AMIGO é aquele que quer seu bem e 
zela para que o melhor aconteça para você e, certamente, não é com o uso de drogas que isso vai 
acontecer, sejam elas legais ou ilegais. Aos jovens posso apenas orientar para que tomem decisões 
sábias, aprendam a dizer “não” e mantenham um estilo de vida ativo e saudável.

Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco

 Simone Santiago 

 De 17 a 21 de abril, Piranguita, Distrito de Rio Espera, realizou a 2ª Festa da Cachaça que aconteceu 
na propriedade do João da Raquel, com a organização de Vagner da Silva. E nessa segunda edição, o 
número de pessoas foi ainda maior. 
 Shows com Victor & Luiz Carlos, Banda Farreia, Erick e Gabriel, Felipe & Nando e banda, Samba 
de Amigos, Catira e DJ agitaram a galera nos dias de festa. 
 Aconteceu também o campeonato de melhor cachaça da região. Participaram da concorrência 
Valdir e Betinho de Piranguita, Joca, Jadir e Délcio do Cota de Santana dos Montes, Marinho do Frankilin 
de Rio Espera e  Onir de São Lourenço. Quem levou o troféu de campeão com o título de melhor 
cachaça da região foi Jadir de Santana dos Montes.
 O organizador Vagner agradeceu ao apoio da Administração Municipal de Rio Espera, da Polícia 
Militar, dos vereadores Fernando, Juliano e Roberto, além dos vários patrocinadores e colaboradores do 
evento.

Festa da Cachaça de Piranguita anima a galera de Rio Espera e região



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

Rosa                             
dia 08/05                

Eduardo Santiago                 
dia 27/05

Lucinha                
dia 06/05

João Pereira Neto    
dia 23/05

Madalena                  
dia 29/05

Luiz Filho                  
dia 24/05

Iverson Fernando                      
dia 14/05                

Tiago Vieira                   
dia 15/05

Senhor “Zé Peão” 
dia 15/05

Rita Gonçalves                  
dia 22/05

 Por mais um ano, a Escola 
Estadual “Monsenhor Francisco 
Miguel Fernandes” representou 
a cidade de Rio Espera nos 
Jogos Escolares de Minas Gerais 
(JEMG). A etapa microrregional 
ocorreu na cidade de Ouro 
Branco entre os dias 13 e 17 de 
abril. Participaram dois times de 
Handebol Feminino, um time 
masculino handebol e dois times 
de Futsal Masculino e Feminino. 
 De acordo com a 
professora Said, além dela e 

os alunos inscritos nos times, 
participaram também os 
professores Carlos Alberto, Aloís, 
Beatriz e Luiz Fernandes, a amiga 
da escola Nadine e Laerte, que é 
pai de aluno. 
 Receberam medalhas 
de prata os times de Handebol 
Feminino - módulo I e II. 
Levaram as medalhas de bronze 
os integrantes do Handebol 
Masculino (módulo II).   
 Said agradeceu a todos 
que contribuíram para a 

Escola Monsenhor Francisco participa do JEMG e ganha medalhas
participação da Escola nos jogos: 
“Agradecemos a Prefeitura 
Municipal pelo transporte 
fornecido até o local dos 
jogos, aos professores, alunos 
e a todos que contribuíram. 
Tivemos algumas dificuldades 
durante a preparação para os 
jogos, mas todos mostraram 
raça e conseguimos superar 
esses obstáculos. Com muita 
determinação nossa escola 
conseguiu mais esses títulos”, 
concluiu a professora Said.

Foto: divulgação 



Abril Poético chega à Rio Espera com diversas atrações culturais
 A cidade de Rio Espera 
sediou, por mais um ano, o grande 
evento do Abril Poético, realizado 
pelo Grupo Liga Ecológica da Santa 
Matilde (LESMA) com o apoio da 
Administração Municipal de Rio 
Espera.
 O Abril Poético é um 
evento organizado pelo grupo 
LESMA e promove um grande 
festival de arte e cultura aliado a 
poesia que percorre várias cidades.
 Com início no dia 05 
de abril, o grupo esteve em 
Florianópolis e Itajaí em Santa 
Catarina, Cambuquira, Campanha 
e Três Corações  no Sul de Minas, 

Conselheiro Lafaiete que é a 
cidade-sede, Ouro Preto e Belo 
Horizonte. Em Rio Espera, as 
atrações aconteceram nos dias 24 
e 25 de abril. 
 No Casarão da Piedade 
houve a abertura da exposição 
“Arte Sacra” do artista plástico 
Wanderley Mendes, apresentação 
do “Coral Monsenhor Francisco”, 
de Rio Espera e lançamento do 
livro “Madrugada Comunista” 
do escritor rioesperense Adailton 
Moreira.
 Também foram realizadas 
atividades culturais na Feira dos 
Produtores Rurais de Rio Espera, 

na Praça da Piedade, com o Grupo 
Lesma, artistas rioesperenses 
e convidados regionais. Foi 
realizada visita e apresentação 
à Casa de Repouso “Horácio 
Dornellas”. 
 O evento terminou 
com apresentação cultural na 
Praça do Rosário e participação 
do Radialista Zé Prainha de 
Conselheiro Lafaiete e convidados.
 O prefeito Marcílio e 
o vice Márcio agradeceram a 
participação do grupo LESMA por 
mais um ano consecutivo em Rio 
Espera e parabenizaram por este 
grande trabalho de arte e cultura.

 

Fotos: divulgação Grupo LESMA

Vem aí a XI Festa do Peão de Piranguita, 
Distrito de Rio Espera, de 04 a 07 de junho.

Encontro de cavaleiros, rodeio Cia Kennedy Jr, 
cavalgada e shows com Felipe & Nando, Paulo 

Rafael e DJ Nai.
 Não fique de fora dessa!
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 O Informativo Rio 
Espera em Foco tem o prazer em 
publicar um dos textos do livro da 
renomada pediatra rioesperense 
Maria das Graças Garcez, lançado 
recentemente.  
 No livro “PREVENÇÃO DA 
OBESIDADE E DE DOENÇAS DO 
ADULTO NA INFÂNCIA” estes 
temas são abordados de maneira 
ampla, clara e consistente com 
objetivo de proporcionar aos pais e 
aos responsáveis pela alimentação 
infantil a compreensão que uma 
alimentação criteriosamente 
elaborada, exerce importância 
decisiva sobre a saúde da criança, 
em todas as etapas de seu 
crescimento.

PREVENÇÃO DA OBESIDADE 
INFANTIL

 
 O padrão alimentar e o estilo 
de vida na infância têm passado por 
transformações significativas nas 
últimas décadas, como a redução 
do consumo de alimentos naturais 
e a opção crescente por produtos 
industrializados, portadores de 
gorduras saturadas, de gorduras 
trans, de colesterol, de açúcar e de 
sal.
 As mudanças mencionadas, 
ao lado do sedentarismo, 
favorecem o aumento dramático 
da obesidade infantil, que já é 
considerada pela Organização 
Mundial da Saúde uma epidemia 
de difícil controle.
Cresce, a cada dia, o número 
de crianças e adolescentes que 
apresentam aumento de LDL-
colesterol, de triglicérides, 
de hipertensão arterial e de 
diabetes melito tipo 2. Eles serão 
vítimas potenciais de doenças 
cardiovasculares. 
Como os pais podem enfrentar esse 

sombrio cenário? 

 Uma das estratégias 
mais eficazes é a adoção de um 
estilo de vida, efetivamente, 
saudável que baseia-se em três 
pilares: alimentação adequada, 
atividade física regular e controle 
persistente do peso. 
 Pais e educadores 
precisam ter conhecimento 
sobre:
•	 Redução	do	consumo	de	
gorduras trans e saturadas.
•	 Uso	 moderado	 de	 sal	 e	
açúcar.
•	 Redução	 do	 consumo	
de bebidas açucaradas de baixo 
valor nutricional.
•	 Estratégias	 para	 a	
redução do LDL-colesterol e dos 
triglicérides.
•	 Mudança	 de	 hábitos	
alimentares.
•	 Vantagens	decorrentes	de	
uma vida, fisicamente, ativa.
•	 Redução	 do	 tempo	
em frente a televisores, 
computadores e celulares.

Rioeseperense lança livro sobre Prevenção da 
obesidade e doenças do adulto na infância

 A Administração 
Municipal tem preparado 
semanas culturais com diversas 
atividades realizadas na cidade 
para proporcionar diversão e 
lazer aos rioesperenses.
 No último dia 09 de 
maio, a população recebeu o 
Projeto Raiz - Arte e Cultura 
Sem Fronteiras, tendo a frente 
do grupo Raiz, o rioesperense 
Malaquias, filho da Geralda da 
comunidade de Samambaia.
 Foram realizadas 
apresentações na Casa de 
Repouso e na Praça do Rosário 
com muita história, viola e 
alegria em homenagem às 
mães. Foram distribuídas rosas 
e cantadas belas melodias com 
o “Coral Águia” e show com o 
Grupo “Mensageiros da Viola”. 
 A Administração 
Municipal agradeceu  a 
parceria com o Projeto Raiz e 
parabenizou pelo importante 
trabalho desenvolvido nesse 
dia mais que especial na cidade.

Projeto 
Raiz realiza 

apresentação em 
comemoração                        

ao dia das Mães

Apresentação na Casa de Repouso

Foto: divulgação do CRAS



 Organizada com muito 
carinho e devoção, a festa, que 
já é tradição na comunidade, 
atraiu centenas de fiéis. Com 
início no dia 10 e término no 
dia 13 de maio, as homenagens 
tiveram a participação de todas 
as comunidades da cidade e do 
Padre Joselito, que celebrou junto 
aos devotos. 
 Houve ainda a 
participação da banda de Música 
de Joselândia e coroação a Nossa 
Senhora pelos pastorezinhos.
 De acordo com Luiz 
Henrique, que é integrante da 
Equipe de Liturgia, esse ano o 
número de pessoas foi ainda 
maior do que o ano passado: 
“Fizemos a procissão luminosa 
pelas ruas em sinal de penitência 
e foram várias as pessoas que nos 
acompanharam. Foi um momento 
de silêncio e iluminação nas ruas 
com velas. Foram dias de frio 

intenso, mas o calor humano foi 
maior e os fiéis não deixaram de 
prestar suas homenagens a Nossa 
Senhora de Fátima”, comentou.
 Assim como todos os 
anos, aconteceu a brincadeira do 
taqui. Segundo a coordenadora 
da comunidade Maria Sônia, 
foi arrecadada a quantia de 

Festa de Nossa Senhora de Fátima atrai centenas de fiéis                             
à Comunidade do Asilo

 O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de 
Rio Espera/ MG (CMDCA), no 
uso de suas atribuições legais, 
conforme preconiza a Lei 
8.069/90 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, a Lei estadual 
nº 21.163/2014, a Resolução 
nº 152/2012 e a Resolução nº 
170/2014, ambas expedidas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) e a Lei Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, torna público o 
Processo de Escolha Unificado 
para Membros do Conselho 
Tutelar para o quatriênio 
2016/2019, sendo realizado 
sob a responsabilidade deste 
e a fiscalização do Ministério 

Público, mediante as condições 
estabelecidas em Edital.
 O Conselho Tutelar é 
órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 
Criança e do Adolescente, 
cumprindo as atribuições 
previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, artigos 95 e 136.  
 O processo destina-se à 
escolha de 05 (cinco) membros 

Conselho Tutelar de Rio Espera abre inscrições para eleição
titulares e membros suplentes, 
para composição do Conselho 
Tutelar do município de Rio 
Espera, para o mandato de 04 
(quatro) anos, permitida uma 
recondução, mediante novo 
processo de escolha.
 Os interessados deverão 
fazer a inscrição na Secretaria de 
Assistência Social até o dia 29 de 
maio de 2015. O edital completo 
encontra-se afixado no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal.

R$2.663,15 (dois mil seiscentos 
e sessenta e três reais e quinze 
centavos) e toda a renda será doada 
a Paróquia: “Agradecemos todas as 
pessoas que participaram da festa 
e também aqueles que fizeram as 
suas doações. Que Nossa Senhora 
de Fátima derrame suas bênçãos a 
todas as famílias”, ressaltou.

Foto: Cristina Silveira
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De Olho no Direito
DIREITO DE VIZINHANÇA E AS ÁGUAS 

Por Jorge Rafael hilário Rodrigues
Contato: hilario.jorge29@hotmai.com

 Assim como em outros campos, as relações 
entre vizinhos também são disciplinadas pelo 
Direito. O direito de vizinhança, regulamentado 
pelo Código Civil, traz especificações referente ao 
uso da propriedade, sendo estas encontradas a partir 
do artigo 1.288 ao 1.296, para que a privacidade 
de um vizinho não seja afetada pelas ações do 
outro. Dessa maneira o Código procura estabelecer 
limites de onde começa e termina o direito de cada 
vizinho. Como veremos a seguir, esse limite muitas 
vezes pode não ser no término de uma parede ou 
no começo de outra casa, tornando assim cada um 
responsável e ciente dos seus direitos.
 Um dos maiores problemas deste século está 
relacionado à água, cada vez mais escassa. No ano 
de 2014 foi necessário diminuir o gasto de água 
pela maior parte da população brasileira uma vez 
que a falta de chuva causou a redução de água 
nos reservatórios de distribuição. Águas podem 
ser encontradas em diversos cantos do mundo, 
entre eles em oceanos, lagoas, rios subterrâneos, 
cachoeiras e etc. Por várias pessoas acreditarem ser 
um bem inacabável, a água é muitas vezes utilizada 
de maneira irregular e até mesmo interrompida em 
seu curso natural.
 Uma questão que gera conflitos entre vizinhos 
é o curso natural da água como, por exemplo: entre 
duas moradias o Código Civil estabelece que a água 
que corre rumo ao terreno de um morador abaixo 
é obrigado a receber esta água (desde que seu 
curso seja natural), não podendo o vizinho que as 
recebe interrompê-la através de obras ou qualquer 
outro modo que atrapalhem o seu fluxo. Assim 
acontece também com  o terreno que recebe água 

da chuva que pode ser utilizada para consumo, este 
que recebe não pode interromper o seu curso natural 
para lotes inferiores, ou seja, lotes que também terão 
o benefício do consumo da mesma água. Além dessas 
regulamentações, o Código Civil proíbe a poluição 
de águas referente ao consumo indispensável para as 
necessidades dos proprietários de lotes abaixo.
 A partir das regras comentadas anteriormente, 
o Direito regula  que o vizinho de baixo tem o direito 
de receber as águas próprias para consumo através do 
escoamento das chuvas e impõe que o vizinho superior 
não crie um muro ou uma fonte para reter esta água 
apenas para o consumo pessoal. Por várias vezes, o 
Tribunal de Justiça teve que decidir casos de vizinhos 
que entram em conflitos justamente por pelo menos 
um deles não respeitar as limitações impostas e por 
exemplo tampar sua área de maneira que o vizinho 
inferior perca o que é de seu direito natural: água. 
 Em um dos conflitos solucionados pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, um vizinho morador do 
prédio superior obstruiu a passagem de modo que 
impediu o escoamento de águas pluviais no terreno 
do prédio inferior que por direito deveria receber 
estas águas. Uma vez que foi demonstrado por prova 
pericial o impedimento de fluxo natural, o órgão do 
Poder Judiciário ordenou que o vizinho que tornou 
impossível tal passagem recolocasse o antigo coletor 
de águas pluviais.
 Apesar de toda regulamentação do Código, 
é necessária atenção principalmente em meses de 
estações chuvosas, uma vez que estas representam 
maiores índices de águas pluviais e alagamentos. 
Portanto vizinho(a), esteja bem atento para que o seu 
direito não seja tragado por outro.

NA BEIRADA DA CAMA

“Não há uma ponta de consideração no que escrevo. Degeneração pura. Isso vem 
de ponta a ponta. Em carecendo de nominação, pode ser ponta de terra e nem 
chega próximo. Ponta do dia é mero recurso. Ela anda enfurretada. Pôr remendo 
nas almas não dissolve o rancor de quem anda recurvado sobre si mesmo. A 
misantropia é bem-vinda. A misantropia é absoluta, necessária. Não existe 
contrição que possa curar. Curandeiro de meia – pataca e filósofo não habitam 
minha morada. Depauperado estou vendendo minhas palavras. Cada frase é falso 
degelo; fusão do gelo, insistência, teimosice, imitação do mundo todo.”

Por Sílvio Lopes de Almeida Neto



Unidade 2
Rua Adolfo Siqueira, 99 - São João                                    

(31) 3763-2348

Unidade 3
Chapada - saída para Itaverava                         

(31) 3763-4162

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião 
Conselheiro Lafaiete

Unidade Congonhas
Av. Padre Leonardo, 49 - centro                                   

(31) 3731-3774

Unidade 1
Rua Cevisa Viana                                                  
(31) 3762-3771

Fé e devoção marcaram Festa de São José, Padroeiro da 
Comunidade do Padilha

 A comunidade do Padilha 
esteve empenhada em preparar mais 
uma festa em homenagem ao seu 
Padroeiro São José, que aconteceu 
de 22 de abril a 1º de maio.
 Participaram das homenagens 
o grupo de Jovens com Cristo, as 
comunidades de Jequitibá e Boa 
Vista de Catas Altas da Noruega, 
Comunidades de Moreiras e Vargem 
Formosa de Rio Espera, Grupo de 
oração do terço dos homens, a Escola 
Municipal “Cônego Agostinho”, 
Conferência de São Cosme e Damião, 
Grupo de Jovens de Rio Espera e 

todas as pastorais. Além da 
participação do Padre Joselito 
nas celebrações e do Padre 
Episcopal José Raimundo da 
cidade Piranga, no dia 27.
 Nesse ano, além da 
missa campal e barracas houve 
também uma carreata que 
percorreu as ruas da cidade até 
a comunidade. 
 De acordo com o 
coordenador, Vicente do Zé 
Crista, no último ano a quantia 
arrecada seria para a construção 
de banheiros no Centro 

Comunitário. Na festa deste ano, 
os dois banheiros, um feminino 
e um masculino, foram entregues 
completamente prontos: “Os 
banheiros já estão funcionando 
e estamos terminando de colocar 
o piso no centro comunitário. 
Agora, arrecadamos quase 
R$2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) que também 
serão destinados à comunidade. 
Agradecemos a contribuição de 
todos que se empenharam para 
a realização da festa”, concluiu 
Vicente.

Novos banheiros foram construídos ao lado do Centro 
Comunitário Piso do Centro Comunitário já está em fase final


