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Palestra sobre a saúde da mulher marca o “Outubro Rosa” em Rio Espera
Como parte das atividades do “Outubro
Rosa”, o Núcleo de Assistência da Saúde da Família,
em parceria com os Programas Saúde da Família (PSF)
e Agentes Comunitários, preparou uma palestra no
Salão Paroquial para as mulheres rioesperenses.
Ministrada pelo médico ginecologista Dr.
Israel, a palestra focou temas importantes sobre a
saúde da mulher, principalmente sobre o câncer de
mama, que é silencioso e é um dos cânceres que mais
mata no Brasil.
Ele ressaltou a necessidade de se fazer o
autoexame das mamas e de procurar um médico
especialista para que faça um acompanhamento
anual, não só das mamas, mas também atentou sobre
a necessidade de se fazer um preventivo.
Foram distribuídos panfletos com orientações
para as mulheres e as funcionárias usaram um laço
rosa em adesão ao “Outubro Rosa”.

EDITORIAL
Sempre que estou em Rio Espera procuro trabalhar e ajudar no que
posso para haver um elo entre a população e a informação que procuro levar
aos radiouvintes, pela Rádio Atual, e aos leitores do nosso Informativo “Rio
Espera em Foco”. Essa ligação deve ser feita de modo a proporcionar uma
maneira de melhorar a qualidade de vida e tentar mostrar de forma simples
e verdadeira as coisas boas de nossa terra.
Sabemos do potencial de nossa gente, porém muitas vezes não há
oportunidades para que o desenvolvimento dessa potencialidade seja efetivo. Por isso, muitos de
nós somos levados a procurar uma atividade em outras localidades, mas com o coração sempre
apertado e saudoso da terra natal.
Assim, tenho certeza que muitos em seu cantinho, com saudades da cidade, escrevem poemas,
frases que expressam de certa forma toda a saudade da terra e dos amigos. Para ilustrar ainda mais o
que eu digo, tenho a honra de publicar mais uma poesia do saudoso Dr. Liberato, que me foi enviada
por seu neto Rogério Miranda.
Transcrevo na íntegra a poesia “Longe do Lar”, escrita por Dr. Liberato em 1918, quando ele
estava em Igarapé.
LONGE DO LAR
Por Liberato Rodrigues de Miranda
“MEU LAR QUERIDO QUE DEIXEI SOZINHO,
PARA VAGAR POR ESTE MUNDO A FORA,
TENHO A LEMBRANÇA , INTACTO E O BOM CAMINHO,
QUE, MEIGAMENTE, DESFRUTAVA OUTRORA.
MAS, NÃO ME ESQUEÇO NUNCA O MEU CANTINHO,
TERRA BENDITA QUE MEU PEITO ADORA,
ONDE EU NASCÍ, CRESCÍ, QUAL PASSARINHO,
PARA TRISTE VIVER, TÃO LONGE AGORA,
VOU VER-TE EM BREVE, TERRA SACROSSANTA
BEIJAR AS BELAS FLORES DE TEUS VALES....
NO TEU SOPRO SUBLIME QUE ME ENCANTA
VIVER ISENTO DE MEUS TANTOS MALES.”
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago
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Aniversariantes em Flash

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

Regina - dia 07/09 e
Geraldinha - dia 02/10

Deljaine
dia 18/09

Terezinha
dia 30/10

Maria Eduarda
dia 13/10

Márcio Miranda
dia 15/10

“Cida”
dia 06/09

Dirce
dia10/10

Alex Rodrigo
dia 30/10

Arcanjo
dia 24/10

“Dudu”- dia 13/10 e
Fatinha - dia 05/10

Nicemar
dia 16/09

“Ladinho”
dia 16/10

Marcílio
dia10/09

Rogério
dia 15/09

Kátia e Kamila
dia 04/10

Manoel
dia 17/10

Anderson Fernandes
dia 22/10

Caíque Miranda
dia 23/10

Glorinha
dia 31/10

Cristina
dia 03/10
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Parceria, cidadania e voluntariado marcam mais uma Ação Social
Parceria,
prestação
de
serviço e muita alegria marcaram
mais uma Ação Social promovida
pela Administração Municipal, com
a coordenação da Secretaria de
Assistência Social.
Desenvolvida em parceria
com a Prefeitura Municipal, Polícia
Militar,
Secretarias
Municipais,
Conselho
Tutelar,
Conselhos
Municipais, Escolas Municipais e
Estaduais, CRAS, NASF, ESF, Câmara
Municipal, Polícias Civil e Militar,
Rádio Atual FM, Paróquia de Nossa
Senhora da Piedade, comércio local
e a colaboração de diversas pessoas,
a IV Ação Social atraiu centenas de
cidadãos para a Praça da Piedade no
último dia 25 de setembro, com a
transmissão ao vivo pela Rádio Atual
FM e com a locução da apresentadora
Simone Santiago.
Aconteceram apresentações
dos grupos da Melhor Idade de Rio
Espera, o de Piranguita e de Rio

Melo, alunos das escolas estaduais
e municipais, grupo de violão
do CRAS, Coral “Monsenhor
Francisco” e o grupo de capoeira
de Rio Espera, comandado pelo
professor Léo. Os professores de
Educação Física da Escola Estadual
“Monsenhor Francisco” fizeram a
entrega de medalhas aos alunos
que participaram de um torneio
esportivo na escola. Também foram
premiados alunos vencedores do
concurso “Prevenção do Uso de
Drogas em Rio Espera”, das escolas
estaduais e municipais.
Além disso, vários serviços
foram ofertados gratuitamente
à população rioesperense, como
corte de cabelo, confecção de
Carteira de Identidade, CPF, Cartão
do SUS, Carteira de Trabalho,
avaliação nutricional e aferição de
pressão arterial e glicemia.
Durante todo o evento
foram
realizadas
campanhas

educativas e as crianças puderam
desfrutar da rua de lazer com pulapula, algodão doce e atividades de
pintura realizadas pelo Conselho
Tutelar, ESF, NASF e CRAS.
Para a alegria dos cruzeirenses,
pela segunda vez em Rio Espera, o
mascote do Cruzeiro, o Raposão,
acompanhado do Raposinho, fez a
festa e animou as pessoas presentes
com a distribuição de brindes.
Foi servido um delicioso lanche
e, logo após, houve um bingo com a
premiação de seis brindes. De acordo
com a Secretaria da Casa Paroquial,
foi arrecadada com o bingo a quantia
de R$1.141,45 (mil cento e quarenta e
um reais e quarenta e cinco centavos),
quantia essa destinada em benefício
da reforma da Igreja Matriz.
A Secretária de Assistência
Social, Alessandra Silveira, agradeceu
a todos que contribuíram para o
sucesso de mais um evento realizado
pela Secretaria de Assistência Social.

Festa da Padroeira, apresentação do Coral do BDMG e Inauguração do
Memorial do Jornal Cultural “Conhece-te a ti mesmo” no Casarão da Piedade
De 19 a 28 de setembro
aconteceu em Rio Espera a festa
em honra a Nossa Senhora da
Piedade, Padroeira da cidade, com
a participação de centenas de fiéis.
Houve celebrações todos os
dias com a participação das
comunidades e das escolas estaduais
e municipais. O encerramento da
festa aconteceu no domingo dia 28
de setembro seguido de procissão
pelas ruas da cidade.
Como
parte
das
festividades, aconteceu no sábado
na Igreja Matriz, logo depois
da Celebração Eucarística, a
apresentação do Coral do Banco
de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), organizada pela
Secretaria de Cultura de Rio
Espera, através do Historiador
Giovane.
Foram interpretadas
composições de autores mineiros
ou que residiram no estado, no
século XVIII e início do século XIX,
com a regência do Maestro Arnon
Oliveira.
A cada apresentação o
maestro explicava um pouco sobre
a música e o que ela representava
naquele tempo. Ele disse ainda que
a Igreja Matriz além de ser muito
bonita tem também uma belíssima
acústica.
Além da parte religiosa,
aconteceram
também
shows
artísticos
organizados
pela
Administração Municipal, que

contou com a apresentação dos
rioesperenses, DJ Rafael Miranda
e Vitória Stefanie. Frei Zeca tocou
no coração de cada um e levantou
a galera na noite de sábado com
suas interpretações musicais. Para
encerrar a festa houve show de Ed
Campos e Giuliano.
Também no sábado, no
Casarão da Piedade, aconteceu a
inauguração de um acervo do Jornal
Cultural “Conhece-te a ti mesmo” e
contou com a participação de várias
autoridades municipais e da região.
O Jornal Cultural “Conhecete a ti mesmo” é um periódico
mensal e foi fundado em março
de 2001 pelo escritor e filósofo
rioesperense
Marcelo
Pereira
Rodrigues e de lá pra cá, de forma
ininterrupta, marca presença como
um dos melhores jornais de cultura
do Brasil.
O acervo no Casarão contará
com exemplares do Jornal que faz
sempre a divulgação de eventos
culturais e leva ao Brasil inteiro as
realizações artísticas do nosso povo.
Marcelo falou sobre as
importantes matérias realizadas
durante a caminhada de seu
jornal, destacou a parceria com
a Administração Municipal e
agradeceu as inúmeras colaborações
que ele tem no município de Rio
Espera.
Para encerrar o evento foi
servido um lanche aos presentes.
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Visitar ou não o cemitério no dia de Finados?
O dia de finados está próximo
e todos os anos muitos cidadãos
movidos pela tradição vão aos
cemitérios em um momento de
reflexão e oração, a fim de ofertar
flores e acender velas àqueles entes
queridos que já partiram. Mas será
que você leitor consegue identificar
o verdadeiro sentido de todo esse
ritual?
Para nos explicar melhor
procurei o pároco Padre Joselito
que, em entrevista, falou sobre o
assunto e deu algumas explicações. De
acordo com ele, quando nós católicos
vamos ao cemitério, temos em mente
que através da oração estamos em
comunhão com todos os membros
de cristo, vivos e mortos, onde a luz
da vela representa a luz de Cristo e
as flores expressam a nossa alegria
na ressurreição: “Torna-se necessário
que não se perca o valor desse dia,
pois nesse momento ajudamos quem
já faleceu, de modo que se for da
vontade de Deus, a oração o ajudará
a se purificar e chegar aos céus”,
explicou.
Padre Joselito ainda agradeceu
a colaboração de todos aqueles que
ajudam a manter o cemitério local,
que pertence a Paróquia, mas conta
com a colaboração em conjunto com
a comunidade e a Administração
Municipal.

Também
participaram
da entrevista o prefeito Marcílio
e o vice Márcio, que falaram
sobre a ajuda da Administração
em relação ao cemitério local:
“A Administração ajuda também
na manutenção do cemitério
paroquial com a disponibilidade de
um funcionário que é pago único e
exclusivamente para a conservação
do local”, ressaltaram.
Ainda de acordo com
eles, há uns três anos aconteceu
uma grande reforma no cemitério
com a parceria da Paróquia,
Administração e comunidade,
onde foram realizados trabalhos
de reforma no cemitério como
o muro, pintura, limpeza geral
e construção da rede pluvial e
rampa de acesso para pessoas com
dificuldade de locomoção.
Segundo Padre Joselito,
todos os anos próximo ao
dia de finados é realizado um
mutirão de limpeza no local. Já a
Administração acrescentou que
todos os outros dias são mantidos
por um funcionário que tem total
liberdade de pedir ajuda para a
manutenção, caso precise.

Novidade

De
acordo
com
Administração
Municipal

Apoio Cultural

Unidade 3
Rua Duque de Caxias - Chapada

a
foi

conseguido um recurso junto ao
Governo de Estado para a construção
de uma capela velório no cemitério:
“Será construída uma capela velório
com recursos do Governo Estadual
em contrapartida com o município,
o que deve melhorar ainda mais as
condições do cemitério. Assim, tanto
a Administração, quanto paróquia e
a comunidade têm feito a sua parte”,
destacou.
Padre
Joselito
ainda
completou em nossa entrevista e disse:
“Pedimos a colaboração de todos,
pois não cobramos a manutenção
anual dos túmulos e nem o aluguel
dos que lá usam. Como já ressaltado,
será realizada essa obra importante
para o bem do cemitério local e por
isso a população deve ter paciência.
Até porque, neste momento nossos
olhares estão voltados para o maior
monumento de Rio Espera, que é a
reforma da Igreja Matriz”, concluiu
Padre Joselito.

Márcio, Padre Joselito e
Marcílio durante a entrevista

De Olho no Direito

A Desbiologização do Direito de Família
Por: Bruna Luíza Carvalho Neves
Contato: bruninha14lcn@hotmail.com

“Nossa sociedade está em constante evolução,
e a estruturação das famílias não foge à regra. A
família patriarcal e conservadora deixou de existir,
surgindo novos conceitos para família moderna.
Contudo, em que pese as alterações trazidas pelo
Código Civil de 2002, a legislação pátria em muito
se encontra atrasada quanto às evoluções culturais de
nossa sociedade.
Fato é que, por mais que a legislação se
altere, as alterações sociais caminham em velocidade
muito maior, fazendo com que as interpretações
jurisprudenciais e doutrinárias evoluam ao mesmo
passo, gerando decisões que por vezes fogem aos
padrões convencionais de nosso ordenamento pátrio.
Analisando essas questões, temos o instituto
da paternidade, o qual tem sofrido alterações
na realidade mais rápidas que a legislação e que
sempre gerou grandes discussões na seara jurídica.
Ocorre que relações entre pais e filhos estão sempre
em constante evolução. Além do conceito antigo,
baseado exclusivamente no fator biológico, foi
criada atualmente uma segunda definição para a
paternidade, baseada exclusivamente em critério de
afetividade. A prática demonstrou que a afetividade é
um vínculo muito mais forte do que o fator biológico
em várias famílias brasileiras.
A biologia é o maior fator ensejador de
vínculo familiar reconhecido pela sociedade, mas a
afetividade, a convivência, o carinho, o amor, são
também fatores geradores de tais vínculos.
A lei reconhece o fator genético nas relações
familiares, e o peso da biologia na esfera jurídica
ainda é predominante, mas vemos que este não é
mais o único fator ensejador de tais vínculos parentais.
Famílias homoafetivas, monoparentais, a adoção, a
inseminação artificial, a barriga de aluguel, a doação
de esperma e óvulos, são novidades cada vez mais
presentes em nossa rotina.

O Direito enquanto ciência ainda não foi capaz de
absorver todas as novidades trazidas pela modernidade, e
até mesmo a sociedade acaba por ter dúvidas quanto às
relações familiares atuais.
Por vezes temos uma supremacia da vontade sobre
o fator genético. Famílias são construídas sem que existam
laços biológicos entre seus membros, mas vale ressaltar
é que ainda sim, continuam sendo famílias, mesmo que
“menos” tradicionais. É dever do Estado reconhecer
aqueles que como família, constroem vínculos afetivos e se
consideram como parentes.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 07 de
julho do presente ano, reconheceu a prevalência dos
vínculos afetivos sobre os biológicos. Em uma situação
onde o autor da ação requereu a exclusão da paternidade
sob a alegação de que o exame de DNA que comprovou
que ele não era o pai biológico da criança, o excluía da
paternidade. Porém, o Tribunal negou o pedido do autor,
destacando que este mesmo tendo dúvidas quanto à
criança ser sua filha, aceitou registrá-la e acordou sobre os
alimentos, passou anos convivendo como pai da criança.
Com se não bastasse, ainda teve outra filha com a mãe da
criança o que demonstrava o seu completo envolvimento
com a família. O Tribunal entendeu que estava claramente
demonstrada a paternidade socioafetiva, e que esta
prevaleceria sobre a paternidade biológica.
Diversas são as controvérsias geradas pela
modernidade atual, o Estado deve ater-se antes de tudo
em analisar os casos concretos para definir as relações
familiares. A filiação socioafetiva surge da convivência
diária, não pela genética, nem pela biologia, mas pelo
comportamento das pessoas que respectivamente exercem
os papéis de pais e filhos. A afetividade não é demonstrada
por um ato, por uma ação. Mas sim, por um conjunto
de atos, um conjunto de ações, que criam laços, relações,
sentimentos de família. São pessoas que se consideram
familiares, que se portam como familiares, se sentem
familiares e que por tal motivo, são por direito familiares”.

População de Piranguita participa de curso dos Derivados do Leite

Foto: divulgação

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), realizou no Distrito de
Piranguita o curso de Derivados do Leite.
De acordo com a Secretária da Assistência Social, Alessandra
Silveira, esse curso leva capacitação profissional as famílias e contribui
ainda como mais uma fonte de geração de renda à população.
O curso terminou no último dia 03 de outubro e contou com a
presença do Prefeito Municipal, vice-prefeito e vereadores.
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Comunidade constrói capelinha de Santo Antônio na Rua Antônio Salim Jorge
A comunidade de Santo
Antônio em Rio Espera comemorou
com alegria a inauguração de uma
capelinha de Santo Antônio na Rua
Antônio Salim Jorge.
O projeto foi idealizado
pelo morador Tobias, que com a
ajuda de amigos e vizinhos colocou
a ideia em prática e construiu a
capelinha. A obra foi iniciada no
mês de agosto e inaugurada no
dia 06 de setembro, quando eles
receberam a imagem de Santo
Antônio. O momento contou com

Tobias, idealizador da obra

a benção do Padre Joselito e do
filho da terra, Padre Adilson.
A imagem da capelinha foi
esculpida pelo artista “Vinuca” da
cidade de Senhora de Oliveira.
O idealizador Tobias citou e
agradeceu a todos que colaboraram
para que sua ideia fosse colocada
em prática: “Agradeço à Aparecida
Auxiliadora e Luciana que doaram
a imagem. Ao prefeito Marcílio,
vice-prefeito Márcio, Sebastião
Moreira, Tavinho, Paulo Baêta,
José Geraldo, Clóvis da Isaura,
Fabinho da Dodó, Toninho Furriel,
Reginaldo da Serraria, Tia Ana e
todos aqueles que contribuíram
direta e indiretamente. Que Deus
abençoe a todos”, destacou.
Ainda de acordo com
Tobias, a capelinha fica aberta
a todos para que façam suas
orações e intercedam junto a

Santo Antônio. As doações que por
ventura a capelinha vier a receber
serão repassadas ao Padre Joselito
para a contribuição na reforma da
Igreja.

Fisioterapeuta do NASF de Rio Espera recebe homenagem na Capital Mineira
Aconteceu recentemente
no Salão Espelho D’ Água, do Iate
Tênis Clube, na capital Mineira
mais uma edição da “Noite
Dourada da Sociedade Mineira”,
com condecoração para várias
categorias profissionais que tiveram
destaque em seus trabalhos no
Estado. Esse evento tem como
objetivo reconhecer e homenagear
os profissionais de Minas Gerais
e ainda preservar as tradicionais
festas da sociedade Mineira.
O município de Rio Espera
foi representado pela Fisioterapeuta
Paula Maria Telesphoro. Ela foi

escolhida e convidada para o
evento pela Jornalista e Colunista
Social Lourdinha Silva, com
atuação em todo Estado de Minas
Gerais que a conferiu o título de
“Gente de Expressão 2014” com
realce na categoria de “Destaque
Profissional Fisioterapia/2014” por
sua relevante atuação no contexto
da sociedade mineira neste ano.
Paula
formou-se
pela
UNIPAC/
Barbacena,
é
de
Cipotânea,
mas
trabalha
atualmente como Fisioterapeuta
do Núcleo de Apoio a Saúde da
Família (NASF) em Rio Espera.

Foto: divulgação

Formatura dos alunos dos cursos de Cuidador de Idosos e Padeiro
A Administração Municipal de Rio Espera tem desenvolvido
na cidade uma série de cursos através de parcerias para qualificar
a população e possibilitar mais uma geração de renda em suas
famílias.
No último mês aconteceu a formatura de noventa e cinco
alunos dos cursos de Padeiro e Cuidador de Idosos. As aulas foram
promovidas pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com
o Instituto Federal de Barbacena (IFMG), através do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

Foto: divulgação

