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Hospital de Rio Espera recebe doação de filhos da terra
O Hospital recebeu do
senhor Antônio Pontes um
concentrador de oxigênio
EverFlo e da Ana Paula Sol
e seu marido Reginaldo uma
cama de elevação e adaptação
do leito.
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Rioesperense lutador de MMA vence mais uma luta
O jovem rioesperense Heider Caetano
Martimiano (Rayder Martimiano), lutador de
MMA (Mixed Martial Arts), nasceu em Rio
Espera e morou na comunidade de Bonsucesso
até seus 17 anos, quando resolveu mudar
para Belo Horizonte. 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 é filho
de Benedito Martimiano e Rita Guilherme
Martimiano.
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Confira a coluna do Advogado Renato Armanelli Gibson. A cada nova
edição ele destacará um tema relevante de interesse da comunidade.
Nesta edição confira o texto: “O ÁRABE QUE CANSOU DE DESCANSAR”
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Editorial
Será que todo brasileiro é corrupto? Será que estamos em um país que
não há mais instituições confiáveis? Espero que não e que possamos ainda
sonhar com um Brasil melhor. Por isso, com as eleições que se avizinham e as
propostas de governo divulgadas pelos candidatos, poderemos analisá-las e
depois verificarmos qual deles é digno de nossa confiança para receber nosso
voto.
Temos várias opções, mas o que mais me impressiona é a possibilidade de um condenado
por corrupção estar candidato e como cabo eleitoral através de inserções no horário eleitoral. Qual
é o sentido de se endeusar um presidiário? Como não indignar com tal atitude de um partido que
tem como discurso o respeito às leis constitucionais e se diz democrático? É um total absurdo.
Devemos nessas eleições procurar alguém que respeite as leis, zele pelo bem comum e
não governe para alguns apadrinhados, mas que possa melhorar as condições de todo o povo
brasileiro.
Um dia, em outro editorial, escrevi sobre o discurso de Rui Barbosa sobre a honestidade e,
com os atuais acontecimentos, renovo as minhas esperanças reescrevendo e relembrando parte do
discurso do grande jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e
orador, com o desejo de que não tenhamos esse desfecho:
“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a
injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimarse da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.
Uma ótima leitura!
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Aniversariantes

Parabéns aos que fizeram e aos que farão aniversário:

Dimas Lourenço
05/09

Márcio
21/08

Rosinha
14/08

Ariana
28/08

Théo
08/09

Patrícia
14/08

Marcílio
10/09

Leninha
16/09

Paloma
07/09

Lorena Goulart
02/07

Após rápida ação da PM, moto furtada em Rio Espera é recuperada
Após uma rápida ação do
Destacamento da Polícia Militar
de Rio Espera, em conjunto
com Militares da cidade de
Lamim, uma motocicleta furtada
no município foi recuperada e
entregue ao seu proprietário. A
motocicleta Honda/BROS foi
furtada no dia 26 de agosto, logo
após seu proprietário deixar o
veículo estacionado no Hospital
para trabalhar.
Após
levantamentos,
os militares chegaram até um
rapaz, morador da localidade da
Cachoeira do Melo, zona rural de
Rio Espera, sendo ele o principal
suspeito do furto.
De posse das denúncias,
a equipe dos Sargentos, Lélis,
Cibelle, Françoso e Eduardo foi até
a casa do suspeito e ele confirmou
ter furtado a motocicleta no

hospital. E relatou aos militares
que viu quando o proprietário
chegou para trabalhar e deixou
a chave na ignição. O autor se
aproveitou do momento, furtou
a motocicleta e fugiu para a
localidade
da
Samambaia,
zona rural de Rio Espera, onde
escondeu a motocicleta em um
buraco entre a mata e a cobriu
com uma lona. Ele afirmou à
PM que venderia o veículo em
Barbacena, juntamente com um

cidadão residente na localidade
de Souza, zona rural de Capela
Nova. Ele seria beneficiado com
a quantia de mil reais.
O autor levou os
militares até o local onde a
motocicleta estava escondida.
Ele foi preso em flagrante e
conduzido à Delegacia de
Polícia em Conselheiro Lafaiete.
A motocicleta foi levada pelo
guincho credenciado para os
trabalhos de praxe da perícia.
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Hospital de Rio Espera recebe doação de filhos da terra
Movidos pelo espírito de caridade e
com o intuito de sempre ajudar ao próximo,
rioesperenses realizaram recentemente doações
ao Hospital e Maternidade de Rio Espera
(HOSMATER).
O Hospital recebeu do senhor Antônio
Pontes um concentrador de oxigênio EverFlo e
da Ana Paula Sol e seu marido Reginaldo uma
cama de elevação e adaptação do leito.
A Responsável Técnica do HOSMATER,
Natália, e a Secretária de Saúde, Alessandra,
disseram que essas doações proporcionarão mais
conforto e qualidade de vida aos pacientes: “Agradecemos as doações que o HOSMATER recebe e
toda ajuda é muito bem-vinda. Sem dúvida, estes materiais vão beneficiar muito nossos pacientes”,
concluíram.

MITO DA INFLEXIBILIDADE

Por Emanuel Tadeu

Havia um homem que tinha uma característica singular, era inflexível. Seus joelhos não dobravam,
não conseguia abaixar. Tanto era inflexível que usava sapatos que não possuíam cadarços, pois não
conseguia inclinar-se para amarrá-los. Mas ele não nasceu assim, tornou-se assim. Quando criança, era
muito flexível, brincava bastante e não tinha problemas em abaixar. Gostava de brincar de “vivo ou
morto”. Agachava sem problemas. Com o tempo, devido às experiências da vida, seus músculos foram
enrijecendo e ele acostumou assim, não se preocupou em cuidar do caso. Chegou um tempo em que
não conseguia mais inclinar para nada. Tornou-se característica sua a inflexibilidade.
Certo dia, o homem inflexível passeando no jardim, viu ao longe que havia algo que refletia a
luz do sol em um brilho bastante forte. Aproximando-se percebeu que no chão estava uma barra de
ouro. Pensou: “agora estou rico!”. Riu sozinho. Porém, ao tentar pegar a barra, não conseguiu, pois
teria que abaixar e isso era impossível àquele homem devido a sua característica adquirida. Ficou triste.
Como poderia perder aquela oportunidade tão preciosa? Perder aquele tesouro? O homem inflexível
foi embora triste consigo mesmo. Se não inclino algumas vezes, perco tesouros!!!

CARTA PARA EUTRÓPIO SOBRE O “FEIJÃO E O SONHO”

Por Dr. Sílvio Lopes de Almeida Neto

Essa carta segue para o amigo Eutrópio. Assinalo que não existem rosas no Brasil. Você também não as verá
em Nova York e muito menos no Hyde Park, famoso parque londrino. As mulheres de ambos os lugares
não lhe oferecerão gants de Suède, ou seja, luvas da Suécia. Qualquer simpósio, banquete, festim que você
tenha pretensão de comparecer se verá diante de faces agudas, na maioria sutis ou violentas. Saiba, caríssimo
amigo, é impossível coadunar, conciliar, os homens, as mulheres desse mundo todo. Não existe mais o dote
para o casamento “perfeito”. Sei que os homens andam todos de mãos enclavinhadas, travadas, e que o
coração vai de mal a pior. Tudo lhe parecerá sórdido, muito sujo, repugnante, fora do bar, fora da mesa
de um bar. Henry James já anotou que a aristocracia inglesa não gosta de médicos americanos, que por
sua vez, consideram mesquinhos os brasileiros e poetas e homens que amam os bares onde se despreza a
chance da tristeza e do convívio louco com todos do lado de fora. Por conseguinte, lhe aconselho que o
caminho seja sempre o mesmo. Nunca abandones o dono do bar, anfitrião majestoso aqui do Brasil. Essa
carta lhe aconselha primordialmente que não se aventure em aprender nada de nada. O júbilo, o grande
contentamento dessa vida, principalmente no Brasil, é a resignação submersa em um copo de aguardente.

O ÁRABE QUE CANSOU DE DESCANSAR
Por Renato Armanelli Gibson / gibson.renato@gmail.com
Certa vez, um cliente, de ascendência árabe,
me procurou com uma dúvida bastante interessante.
Tudo começou quando ele resolveu parar de
trabalhar e curtir a vida. Ele dizia que após vender
sapatos por mais de 35 anos, já estava na hora de
descansar e viajar o mundo. Como o seu único filho
era médico e não se interessava pelo comércio, ele
decidiu vender a sapataria. A empresa era bastante
consolidada no mercado e fez com que ele ganhasse
muito dinheiro na venda, fazendo um ótimo
negócio.
De fato, esse meu cliente aproveitou bastante
o seu merecido descanso. Viajou com sua esposa
para vários países, conheceu restaurantes e hotéis
magníficos, comprou o carro dos seus sonhos. No
entanto, para sua surpresa, dois anos depois da
venda da sapataria, ele se cansou de tanto descansar.
E resolveu, mesmo com mais de 60 anos e muito
dinheiro no bolso, voltar a trabalhar. E como a única
coisa que sabia fazer na vida era vender sapatos, ele
decidiu abrir nova sapataria na cidade.
Quando ele me procurou, pedindo que eu
elaborasse o contrato social dessa nova empresa, fui
forçado a fazê-lo desistir da ideia, pelo menos por
um tempo. Ele ficou curioso, queria saber o motivo
pelo qual ele não podia voltar a trabalhar, abrindo
uma nova sapataria.
O problema todo é que o artigo 1.147 do
Código Civil prevê a chamada “cláusula de não
concorrência”, também conhecida como “cláusula
de não restabelecimento” ou, ainda, “cláusula de

interdição da concorrência”. Segundo tal regra,
não havendo autorização expressa no contrato
de alienação do estabelecimento comercial,
aquele que vende não pode fazer concorrência
àquele que compra nos cinco anos subsequentes à
transferência.
Como no contrato que ele assinou não
havia qualquer menção sobre a possibilidade de
um novo restabelecimento, ele teria que esperar
cinco anos para poder abrir nova sapataria.
Essa regra de não concorrência existe
porque, segundo a lei, o adquirente do
estabelecimento comercial tem em vista a clientela
do alienante. Assim, se o alienante se restabelece
no mercado, a tendência é a sua antiga clientela
segui-lo, frustrando, assim, as pretensões do
adquirente.
O desfecho desse caso foi interessante
e bastante rápido, porque o sangue árabe do
meu cliente não o deixava esperar os cinco
anos exigidos pela lei. Ansioso por se lançar ao
comércio novamente, ele resolveu abrir outro
negócio, uma papelaria. Aí sim pude elaborar o
contrato social dessa nova loja, pois não havia
qualquer tipo de vedação legal.
Bem verdade que ele ganhava mais dinheiro
vendendo sapatos, mas ele não se arrepende.
Ainda que não seja muito, a papelaria sempre
dá lucros, nunca ficou um mês no prejuízo. E o
principal, ele pôde ter de volta contato com o
público, sem desrespeitar a lei.

*Renato Armanelli Gibson é advogado. Sócio nominal da Albuquerque Armanelli Barbosa Rodrigues
Jr. Sociedade de Advogados – AABR. Mestre em Direito Empresarial Internacional pela Universidade Real de
Groningen, Holanda. Professor na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete, MG. Membro da Comissão de
Direito Empresarial da OAB de Conselheiro Lafaiete, MG.

Comunidade de Rio Melo presta homenagens à sua Padroeira
A comunidade de Rio Melo esteve reunida para
prestar as homenagens à sua Padroeira Nossa Senhora dos
Milagres.
As festividades contaram com participação de várias
outras comunidades de Rio Espera e visitantes. Como forma
de homenagear a Padroeira foi organizada uma cavalgada,
seguida da reza do terço pelas ruas do Distrito.
A celebração para encerramento das festividades foi
presidida pelo Pároco Padre Wendenson seguida de procissão
pelas ruas.

Foto: Turismóloga Geórgia Kelly
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Rioesperense lutador de MMA vence mais uma luta

Mais uma conquista
foi alcançada pelo jovem
rioesperense Heider Caetano
Martimiano
(Rayder
Martimiano),
lutador
de
MMA (Mixed Martial Arts).
A luta aconteceu na cidade
de Contagem pelo BH Sparta
MMA, na categoria médios até
84 kg, onde Rayder enfrentou o
lutador Flávio Javali e conseguiu

nocautear seu adversário com
apenas dez segundos.
Apesar de jovem (27
anos), Rayder já participou
de três lutas, sendo uma delas
Internacional onde lutou contra
um chinês e foi campeão, além
de conquistar mais dois títulos
de campeão do BH Sparta Lutas.
A cada nova luta ele
adquiri uma experiência nova
alavancando ainda mais a sua
carreira profissional de MMA.
Atualmente, Rayder treina MMA
e Jiu Jitsu na Academia de Artes
Marciais e Preparação Física
com Vinícius Franklin. Treina
Boxe chinês no ct João Reis,
Muay Thai no ct Dragão Branco
e tem sua preparação física na
Academia Dia de Treinamento.
Tem como treinadores (Boxe

chinês e MMA) Mestre João
Reis, (Jiu Jitsu) Mestre Vinícius
Franklin, (Muay Thai) Mestre
Gleison Chapolin e (preparação
física) Anderson e Glenda.
Rayder falou ao “Rio
Espera em Foco/Foco na Notícia”
sobre sua carreira e deixou seu
recado: “Graças a Deus a minha
carreira está em uma crescente,
a cada dia melhorando mais.
Pretendo continuar no MMA
até chegar nos grandes eventos
e quero fazer história levando o
nome de Rio Espera lá em cima.
Para aqueles que gostam de lutas
e têm vontade de participar,
primeiramente devem procurar
um professor capacitado para
treinamento e depois de fazer
isso é só treinar bastante e correr
atrás do seu sonho”, concluiu.

Funcionários dos Postos de Saúde e Hospital recebem novos uniformes
Os
profissionais
da
Saúde de Rio Espera receberam
recentemente novos uniformes.
As equipes do ESF, NASF, Atenção
Primária, Dentistas dos Postos
de Saúde da Sede, Piranguita
e Rio Melo e os funcionários
do
Hospital
(HOSMATER)
foram contemplados com dois
agasalhos, duas camisas e jaleco
de acordo com a profissão.
Segundo a enfermeira
Natália Moreira, Responsável
Técnica do HOSMATER, os
uniformes do Posto de Saúde,

NASF e dos Dentistas foram
adquiridos com recursos da
Atenção Primária.
A enfermeira comentou
sobre
a
aquisição
dos
uniformes e ressaltou: “Uma

equipe uniformizada transmite
organização, asseio e confiança.
O uso do uniforme cria uma
identidade visual, evita roupas
inadequadas e transmite um
cenário de igualdade”.

OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR NOS ACIDENTES DO TRABALHO
Por Dr. Saulo Ricardo Albuquerque Reis Neto / sauloric @yahoo.com.br
Os
recentes
acontecimentos da Usiminas, em
Ipatinga/MG , somados a outros
infelizes eventos do cenário
industrial mineiro, a exemplo
dos acidentes ocorridos também
nesse ano na Usina da Gerdau
Açominas , em Ouro Branco/MG,
renovam as reflexões acerca de
um tema extremamente delicado
e preocupante: os acidentes do
trabalho.
Tudo isso em um país
em que a cada 1 (uma) hora em
média 22 (vinte e duas) pessoas
se acidentam em seus locais de
trabalho . O número real de
acidentes, provavelmente, é ainda
mais alarmante, pois a proporção
acima informada leva em conta
somente dados formais, ou seja,
considera apenas os acidentes
registrados pelas empresas junto
à Previdência Social.
Como profissional que,
antes da advocacia, tive a
oportunidade da experiência
de um contrato de emprego
especificamente
na
área
siderúrgica, vivi um pouco
dos riscos e temores que os
trabalhadores estão diariamente
sujeitos nessas atividades, e
sempre me entristece a notícia de
que uma pessoa perdeu a vida ou
se feriu trabalhando.
Afinal, o trabalho deve
ser fonte de construção e
valorização do homem (art. 170
da Constituição Federal), não
fruto de dor e sofrimento para
ele ou sua família.
Diante disso, cabe alertar

que se um trabalhador se
acidenta, havendo uma conduta
patronal que causa, contribui
ou concorre para o acidente, é
possível a responsabilização do
empregador pelos prejuízos de
natureza material ou imaterial
advindos desse lamentável
evento.
Primeiramente, destacase que a legislação previdenciária
prevê
expressamente
que
os benefícios sociais (auxílio
doença, aposentadoria por
invalidez ou pensão por morte)
não excluem as indenizações a
cargo do empregador.
E
nesse
sentido,
o
empregador
pode
ser
condenado a indenizar, a
título de danos materiais, as
despesas que o operário tiver
com o tratamento das lesões
ou enfermidades provocadas
pelo acidente até que ocorra
a sua recuperação integral
(ex.:consultas, medicamentos,
procedimentos cirúrgicos e
estéticos, aquisição de próteses,
contratação de cuidadores,
etc.).
Também no âmbito
da reparação material, há
possibilidade de condenação
pelos lucros cessantes, ou
seja, aquilo que o trabalhador
razoavelmente
deixou
de
receber com sua prestação de
serviços no período total de
afastamento e recuperação.
Se o acidente for grave e
restar uma sequela que diminua
ou retire a aptidão para o

trabalho (incapacidade parcial
ou total), o obreiro ainda poderá
postular
uma
indenização
nos moldes de pensão mensal
vitalícia, a ser paga até o fim de
sua vida e calculada conforme
salários percebidos na empresa.
Por fim, a título de danos
imateriais ou não patrimoniais,
também é possível se reclamar
indenizações por danos morais
e/ou estéticos pelas ofensas
sofridas.
Como dito, justamente
por ser delicado, esse tema
merece
atenção
constante,
primeiramente
por
parte
dos empregadores, para que
tenham ciência, de antemão,
que o recomendável, do ponto
de vista social e econômico, é
sempre prezar e investir na saúde
e segurança de seus funcionários,
posto que eventual negligência
nessas matérias pode resultar
num pesado custo humano e
financeiro.
Em segundo momento,
ocorrido o acidente, o Direito
visa assegurar a assistência
material dos operários que
foram vítimas de infortúnios do
trabalho, a fim de que não fiquem
desamparados em momento tão
difícil de suas vidas.
Cumpre alertar que o
objetivo principal das reparações
indenizatórias não é somente
compensar as vítimas pelos males
sofridos, mas também servir de
exemplo, a fim de orientar e
incentivar a prevenção de novos
acidentes.

*Saulo Ricardo Albuquerque Reis Neto é advogado. Sócio nominal da Albuquerque, Armanelli, Barbosa e Rodrigues
Jr. - Sociedade de Advogados. Especialista em Direito e Processo do Trabalho”.
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