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Escola Estadual
“Monsenhor Francisco”
realiza encontro de exalunos e ex-funcionários
A escola estava toda enfeitada
e recebeu de braços abertos aqueles
que um dia estudaram ou trabalharam
ali. Um quadro com a frase: “Tudo
na vida passa, tudo o tempo resolve,
ficam só as lembranças” foi preparado
no pátio da escola com várias
fotos para relembrar momentos
importantes vividos na instituição.
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Entrega da Medalha
“Monsenhor Francisco”
é marcada por muita emoção
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EDITORIAL
As lembranças de meu tempo de criança e adolescência, revividos
através de fotos, amigos e professores, no encontro de ex-alunos da Escola
“Monsenhor Francisco”, remeteram-me a uma época de muitas aprendizagens
e travessuras. Ocasião em que não pensávamos muito nas dificuldades do
presente momento ali vivido e nem naquelas que porventura viriam.
Refletindo sobre esse passado consigo reviver acontecimentos que
marcaram de modo decisivo em minha vida. Mas nenhum pode ser comparado
ao que aconteceu durante a cerimônia da entrega da “Medalha Monsenhor
Francisco”, quando uma homenagem, através de uma placa, foi realizada pela
Administração Municipal à minha pessoa, como forma de agradecimento pelos
serviços na “Rádio Atual” e no “Rio Espera em Foco”, o que representou um marco em minha vida.
Geralmente os pais são muito exigentes com seus filhos, o que não é diferente com os filhos
da terra, por isso, quando essa homenagem parte de nossos conterrâneos devemos ficar felizes,
realizados e emocionados, pois é um sinal de dever cumprido. Foi como se cada cidadão de Rio Espera
me abraçasse. Agradeço de coração e espero poder levar, cada dia mais, a informação verdadeira,
entretenimento e muita alegria a cada rioesperense presente e aos que, de longe, nos ajudam em
nossa caminhada.
Uma ótima leitura!
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

O RIO QUE ME ESPEROU
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto
“Existe um coração tão grande como a paixão. Eu não nasci em Rio Espera. Minha alma
é de Rio Espera. Principalmente os anjos desceram em Rio Espera. Quanta fantasia,
quanta beleza, quanta poesia nesta terra que encanta a todos que por aqui passa! Se
sois assim e eu uso o plural porque este solo é maravilhoso. Porque as ruas e as casas
me contam de quanto o tempo é bom. Há! Rio Espera, que não pre...cisa esperar nada,
o teu cheiro e teu ar, todas as pessoas nos fazem entender o significado de amar Rio
Espera. A sua Matriz me faz debruçar e me agasalha de joelhos, que coisa linda nossa
Pietá! Quantas bênçãos e milagres fizestes na vida de seu povo. Pertencer e respirar isso
me faz te amar. Viver por vezes com esse povo acolhedor, essas pessoas trabalhadoras que abraçam o visitante
com tanto amor me faz imaginar o tanto que Rio Espera trás com seu aconchego. A simplicidade dessa gente
é algo que só se pode guardar do lado esquerdo do peito. Esta terra do carro de boi, do café torrado, do fubá
moído do moinho, da rapadura, do pão de queijo. Esta terra de quem nos da um sorriso de bom dia no coração.
Terra que nos faz feliz ao amanhecer, só poderia ser mesmo Rio Espera. Vislumbro as festas religiosas, o coração
e a devoção de seu povo. O amor dessa gente na fé. Ah Deus! Que terra abençoada o nosso Rio Espera!”
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Festa do Rioesperense agita a galera de Rio Espera e região
Neste ano, em que a cidade de
Rio Espera comemora seu aniversário
de 304 anos, a Administração
Municipal preparou mais uma Festa
do Rioesperense que aconteceu em
grande estilo, de 23 a 26 de julho, com
o 10º Torneio Leiteiro, a 7ª Exposição
de Cavalos e grandes shows.
No dia 23, aconteceu na Praça
do Rosário mais uma tradicional
quadrilha dos Marmanjos e a dança
da saia, organizados pelos grupos
de Diabéticos/Hipertensos, NASF e
CRAS. Logo após houve show com
Leandro dos Teclados.
A abertura oficial da festa
aconteceu no dia 24, com a presença
da banda de Música “Santa Cecília”,

Prefeito Municipal Marcílio, Viceprefeito
Márcio,
vereadores,
Sargento
Roque,
Deputado
Estadual Glaycon Franco e várias
autoridades municipais e regionais.
Houve ainda show com Dj Rafael
Miranda, Vitor & Guilherme e
Absinto Rock.
No sábado, Dj Rafael
Miranda fez sua apresentação
e logo depois a grande dupla
sertaneja Ataíde e Alexandre agitou
a galera com várias músicas, entre
elas “Estrada da Vida”, sucesso que
marcou a carreira da dupla. Para
encerrar a noite houve show com
Thayná Vasconcelos.
No último dia de festa, à

tarde, aconteceu um evento realizado
pelo Projeto Caravana Social “Instituto
Lisboa” que reuniu várias crianças
com suas famílias em um encontro
descontraído no estádio municipal.
Também foram encerrados o Torneio
Leiteiro e a Exposição de Cavalos,
com várias premiações. No Torneio
Leiteiro, o primeiro colocado foi o
animal de nome Luana e o segundo
colocado de nome Família, ambos
de propriedade do Bené de Paula. Já
o terceiro lugar foi para o animal de
nome Madona, de propriedade do
Toninho do Mário.
A festa foi encerrada em
grande estilo com shows de Vitória
Stéfane e Diogo & Hernani.
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Escola Estadual “Monsenhor Francisco” realiza
encontro de ex-alunos e ex-funcionários
A
Escola
Estadual
“Monsenhor Francisco” realizou
no último dia 25 de julho o
segundo encontro de ex-alunos e
ex-funcionários. Um momento de
rever velhos amigos e relembrar o
tempo bom vivido na “Monsenhor
Francisco”.
A escola estava toda
enfeitada e recebeu de braços
abertos àqueles que um dia
estudaram ou trabalharam ali. Um
quadro com a frase: “Tudo na vida
passa, tudo o tempo resolve, ficam
só as lembranças” foi preparado
no pátio da escola com várias
fotos para relembrar momentos
importantes vividos na instituição.
O encontro contou com
a participação de várias pessoas,
que estudaram e trabalharam em
épocas diferentes, mas cada um
com o mesmo sentimento: voltar à
escola que os deu base para trilhar
seus caminhos. Pela manhã foi
servido um delicioso café e, logo
depois, o diretor Marcos Roberto
declarou aberta a cerimônia e

convidou os filhos da terra, Padre
Adilson e Padre Lelis, para uma
oração. Uma mensagem foi lida e
os funcionários cantaram o hino à
escola. Para abrilhantar ainda mais
o momento, houve apresentação
de seresta com ex-alunos.
Também foi preparada a
aula da saudade. Muitos foram
os casos sobre os velhos tempos
passados na instituição, contados
por ex-alunos e ex-funcionários.
Vários
ex-professores
foram
lembrados e o riso rolou solto de
quem estava presente. Histórias
que marcaram e serão sempre
lembradas.
Para encerrar, todos os
participantes cantaram unidos
no pátio e fizeram um abraço
simbólico à escola.
O
diretor
Marcos
agradeceu a presença de todos,
principalmente daqueles que se
empenharam para a realização
desse maravilhoso
evento:
“Ficamos felizes com a presença
de todos e que nos próximos anos

nosso evento consiga reunir ainda
mais ex-alunos e ex-funcionários.
Agradeço a todos da escola que se
empenharam ao máximo para o
sucesso desse encontro”, ressaltou.

Entrega da Medalha “Monsenhor Francisco”
é marcada por muita emoção
Mais uma vez, a Administração
Municipal, fez a entrega da Medalha
“Monsenhor Francisco” no Salão
Paroquial
e
homenageou
dez
personalidades por divulgarem o bom
nome da cidade onde nasceram. Um
momento marcado por muita emoção
que reuniu rioesperenses presentes e
ausentes, amigos e visitantes.
O procurador do município,
Manoel Lopes, foi o mestre de
cerimônia e leu a ata da escolha dos
nomes dos homenageados neste ano.
Na ocasião, foi registrada a presença
de várias autoridades municipais e da
região. Para abrilhantar ainda mais
o momento, a cantora rioesperense
Vitória Stéfane cantou e encantou a
todos com sua voz suave.
A entrega da comenda foi
realizada pelo Prefeito Marcílio,
vice-prefeito Márcio e o Presidente
da Câmara, Fernando. Foram
homenageadas
as
seguintes
personalidades: Edson Geraldo de
Miranda, Eugênio Miranda Durso,
Jorge Calixto Silveira, Júlio Sebastião

Moreira, Lucyana de Miranda
Moreira, Maria Aparecida Miranda
de Souza, Mário Silveira Rocha,
Paulo Roberto Gomes Pereira,
Ronnei Peterson da Cunha e Sueli
Maria de Miranda.
Além da entrega da
Comenda,
a
Administração
Municipal homenageou algumas
pessoas, órgãos e entidades
que prestam, de alguma forma,
trabalhos voltados para a cidade
de Rio Espera e que exaltam ainda
mais o nome do município.
Receberam uma placa
como forma de homenagem,
entregue pelo Prefeito Marcílio,
Vice-prefeito Márcio e o Presidente
da Câmara Fernando: a Jornalista
Simone Santiago, Editora do
Informativo “Rio Espera em
Foco”, que há seis anos divulga
notícias da cidade e também pelo
trabalho como radialista na Rádio
Atual FM; José Eleotério (Juca) do
Jornal “O Circular” que abrange
vários municípios da região,

inclusive Rio Espera; a Associação
Comunitária de Radiodifusão de Rio
Espera, representada por seu Diretor/
Presidente, Dimas Lourenço, pelos
seus cinco anos de prestação de
serviço para a comunidade através
da Rádio Atual FM 98,7; o diretor
da Escola Estadual “Monsenhor
Francisco Miguel Fernandes”, Marcos
Roberto; a diretora da Escola Estadual
“Major Miranda”, Marta Miranda;
o Presidente do Sindicomércio de
Conselheiro Lafaiete, Bento José
Oliveira, pelas parcerias conquistadas
em benefício do município e a
Liga Ecológica Santa Matilde de
Conselheiro Lafaiete (LESMA), grupo
cultural que também trabalha com
parcerias em eventos culturais em Rio
Espera.
No final da cerimônia, a
Administração presenteou as pessoas
com alguns livros doados pelo
escritor rioesperense Marcelo Pereira
Rodrigues, que também estava
presente e fez questão de autografálos.
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Aniversariantes em Flash

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

Marta Silveira
dia 02/07

Adelina
dia 15/08

Patrícia
dia 14/08

Elizabete Silveira
dia 08/08

Marina - dia 02/08 e
Lelei - dia 15/07

Conceição dos Anjos
dia 02/08

Conceição Neiva
dia 20/08

Rayane Martins
dia 1º/07

Raimundo
dia 25/08

Rossi
dia 16/06

De Olho no Direito

DAS VANTAGENS DO CHEQUE “NÃO À ORDEM”
Por Renato Armanelli Gibson
Contato: gibson.renato@gmail.com
Aquele que escreve e/ou lê algum texto sobre
cheques está denunciando a idade que tem, arriscandose a parecer velho, ultrapassado ou ambas as coisas.
Dessa forma leitor, é bom que você leia esse texto
sozinho, para que as pessoas em volta não te tomem
por alguém bem mais velho do que na realidade você é.
É fato notório que nos últimos tempos os cartões
de crédito e de débito foram implacáveis com o cheque,
praticamente levando-os à extinção. Se o uso do cheque
ainda não “morreu” é porque ainda existem algumas
pessoas (inclusive esse autor) que, talvez por apego
ao passado, talvez pelo tipo de transações comerciais
às quais está acostumado, ainda vejam vantagens em
utilizá-los no dia-a-dia.
Um dos motivos para várias pessoas terem
abandonado o uso dos cheques é a grande confusão que
eles causam com certa frequência. São tantos tipos de
cheque diferentes que nós acabamos nos confundindo
em meio a tantas leis, regras e entendimentos
jurisprudenciais diferentes que regulamentam o tema.
Dessa forma, visando simplificar e esclarecer
algumas dúvidas sobre o assunto, é que esse texto foi
escrito, abordando uma ótima forma de cheque, que é
aquele emitido com a cláusula “não à ordem”.
A característica principal do cheque “não à
ordem” é a vedação ao endosso, ou seja, o beneficiário
não poderá passá-lo para terceiros. Isso quer dizer que a
pessoa beneficiada pelo cheque não poderá endossá-lo,
não lhe restando alternativa a não ser depositá-lo na sua
conta bancária ou descontá-lo pessoalmente.
A vedação ao endosso se mostra especialmente
interessante em situações em que o pagamento é feito
de forma parcelada, isto é, quando alguém emite vários
cheques de uma vez em favor de uma mesma pessoa,
mediante a expectativa de receber um serviço e/ou
produto em troca. Se eventualmente algum problema
acontecer e aquela expectativa não se concretizar, basta
ao emitente sustar o cheque “não à ordem” junto ao seu
banco que estará imune a qualquer tipo de problemas.
Interessante ressaltar que se o cheque sustado
tiver sido emitido sem a vedação “não à ordem”, o
emitente continuará obrigado em relação a terceiros

de boa-fé. Ou seja, ainda que o cheque tenha sido
sustado, como foi endossado para um terceiro,
o emitente deverá pagar-lhe o seu valor, ainda
que não tenha recebido o produto e/ou serviço
correspondente.
Tome-se um exemplo: imagine você leitor que
JOÃO tenha contratado com o marceneiro PEDRO a
confecção de vários móveis, passando-lhe 8 cheques
pré-datados, todos no valor de R$ 3.000,00. Passado
algum tempo, PEDRO entrega a JOÃO somente os
armários e a cama, e confessa não ter condições de
entregar-lhe a mesa com as cadeiras, equivalentes a
R$ 6.000,00. Ainda que JOÃO suste os dois últimos
cheques, se PEDRO tiver “passado para frente” tais
cheques, JOÃO deverá pagar para o terceiro de boafé os seus valores. Ou seja, JOÃO deverá pagar para
um desconhecido (o terceiro de boa-fé) o valor de
R$ 6.000,00, mesmo que não tenha recebido a mesa
com as cadeiras e mesmo tendo sustado os cheques.
Se eventualmente tais cheques tivesse sido
emitidos com a vedação “não à ordem”, PEDRO
não poderia “passá-los para frente”, endossando-os
a terceiros. Dessa forma, bastaria a JOÃO sustá-los
para não ficar no prejuízo.
Os tribunais brasileiros não vacilam sobre o
tema e sempre impõem ao emitente do cheque a
obrigação de pagar o seu valor a terceiros de boa-fé,
ainda que o negócio jurídico subjacente ao cheque
tenha sido desfeito. Em um caso que se iniciou na
Comarca de Uberlândia, por exemplo, o TJMG
mandou que o emitente do cheque pagasse o seu
valor a terceiro de boa-fé, ainda que o negócio que
lhe deu origem (a compra de um caminhão) tenha
sido desfeito pelas partes envolvidas.
Assim, para evitar a circulação do cheque
e consequente dor de cabeça por causa disso,
recomenda-se sempre o uso da cláusula “não à
ordem” quando for emitir um cheque. Para fazer
isso, é muito simples: basta colocar o cheque nominal
à pessoa beneficiada e logo em seguida a expressão
“não à ordem”. Exemplo: “Pague por este cheque a
quantia de mil reais a Fulano de tal não à ordem.”

Acontecerá no dia 15 de setembro a reinauguração da Matriz de
Nossa Senhora da Piedade. Aguardem a programação que será
realizada durante o dia todo.
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Carreta MedSESC oferece atendimento
gratuito à população

Grupo “Espera de Teatro”
participa de Festival em Lafaiete

De 27 de julho a 06 de agosto, Rio Espera recebeu
a carreta MedSESC, que ofereceu gratuitamente à população
cento e cinco mamografias e duzentos e oito exames de
ultrassonografia.
A conquista da carreta foi uma parceria entre o SESC, a
Administração Municipal e os rioesperenses que se empenharam
para mais essa conquista, Gilberto Nogueira e Bento Oliveira,
que é Presidente do Sindicomércio de Conselheiro Lafaiete.
De acordo com a Secretária de Assistência Social,
Alessandra Silveira, as fichas para ter acesso aos serviços da
MedSESC foram distribuídas pelo Programa Saúde da Família
(PSF): “As enfermeiras dos PSFs fizeram um levantamento
da demanda de pacientes de cada área de abrangência e as
fichas foram então distribuídas. Agradecemos o empenho
da Administração Municipal para a conquista da carreta, em
especial aos amigos rioesperenses Bento e Gilberto, que sempre
estão empenhados em busca de benefícios para o município”,
destacou Alessandra.
Além dessa carreta, Rio Espera já havia sido
contemplada com a Odonto Sesc, que proporcionou
gratuitamente atendimento com dentistas para tratamentos à
população e, também, a Rua de Lazer, com um momento de
lazer e diversão.

No último dia 21 de julho, o grupo
“Espera de Teatro”, da Escola de Teatro de Rio
Espera, foi convidado para participar do 15º
Festival de Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete
(FACE) e apresentou a peça WOYZECK.
De acordo com Leo Moreira, responsável
pela sonoplastia, o drama retratou uma história
real que aconteceu em 1936 e foi apresentada
pelo elenco de atores adultos Adailton, Giovane
Lobo Neiva e Emerson Henrique e os atores
infantis Ana Alice Fonseca, Lara Fábia, Sabrina
de Oliveira, Andreza, Pablo Ribeiro, Samuel e
Kauane Pontes. Houve ainda a participação de
Lorena Kelly e Georgia Kelly na maquiagem.
Segundo Giovane Neiva, foi a primeira
vez que um grupo infantil apresentou um drama
no FACE: “Foi uma experiência nova tanto para
os alunos da escola de teatro de Rio Espera
quanto para quem assistiu”, comentou.
Já está sendo preparado o VIII festival
de Teatro de Rio Espera que contará com a
apresentação de grupos de teatro de várias
cidades. Aguardem programação completa.
Foto: divulgação

A carreta
esteve
situada à
Praça da
Piedade de
27 de julho
a 06 de
agosto

Unidade 1

Rua Cefisa Viana
(31) 3762-3771

Unidade 2

Rua Adolfo Siqueira,
99 - São João
(31) 3763-2348

Unidade Congonhas

Av. Padre Leonardo, 49 - centro
(31) 3731-3774

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete

