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Escola “Monsenhor Francisco” realiza reunião dos pais, Dia da
Família na Escola e lança Agenda Escolar
Idealizada pela professora Sandra,
essa Agenda Escolar é composta por seis
páginas e contém orientações básicas
sobre os procedimentos do cotidiano da
instituição e o cronograma de todas as
atividades da escola, de junho a dezembro.
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promoverá encontro de
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Mais duas turmas concluem
cursos através das parcerias
do CRAS
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EDITORIAL
A leitura é um dos mais importantes meios para o desenvolvimento
intelectual e a porta que se abre para o conhecimento. Ultimamente,
esse hábito está sendo deixado de lado e trocado por outros meios de
comunicação, como televisão, computadores e celulares. Porém, há uma
grande diferença entre receber as informações e buscar as informações.
Quando lemos procuramos tirar proveito de cada texto e, assim, pelo
nosso senso crítico aprimoramos e ampliamos o nosso saber.
Qualquer tipo de leitura tem sua importância. Quando lemos
assuntos técnicos e relacionados a especialidades de trabalho ou estudos,
adquirimos conhecimentos e ampliamos nossos horizontes. Já leituras
de revistas de variedades, histórias em quadrinhos, romances ou qualquer outra maneira que
encontremos de ler, nos leva a ter a possibilidade de desenvolver o raciocínio, a inteligência, a
memória e a nossa linguagem.
Uma coisa é certa, quem lê muito consegue se expressar e escrever melhor. A leitura contribui
para um melhor funcionamento cerebral. Quem tem um hábito de ler, seja para o serviço ou como
entretenimento, consegue mostrar e formar um conceito sobre assuntos diversos com muito mais
facilidade e, assim, se comunicar de maneira firme mostrando de forma clara as suas opiniões.
Assunto é o que não falta para quem lê. Por isso, aproveitem que nossa querida Rio Espera
tem uma biblioteca e que há livros de todos os estilos. Não seja um analfabeto letrado, pois como
disse o escritor Mário Quintana: “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não
leem”.
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Rio Espera em Foco
Simone Santiago

Vem aí mais uma Festa do Rioesperense, de 23 a 26 de julho.

Um grande encontro realizado pela Administração
Municipal que reunirá rioesperenses presentes, ausentes e
visitantes.Torneio Leiteiro, Exposição de Cavalos, Momento
Cultural e grandes shows.
Programação completa em breve.
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Aniversariantes em Flash

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

João Lucas - dia 19/06
e Pedro - dia 11/03

João Batista
dia 24/06

João Paulo do Carmo
dia 24/06

Léo
dia 05/06

Maria Luísa
dia 21/06

Emilly Santiago
dia 19/06

Marlúcia Gomes
dia 12/06

Artur
dia 19/05

Nilton Gonçalves
dia 12/04

Isabelly
dia 07/06

Sara ao lado do esposo
Sílvio - dia 07/06

João Pedro
dia 21/06

Chico Homem
dia 04/06

Lívia -dia 31/05 e
Jéssica -dia 12/06

O VELHO E O TEXTO
Por Sílvio Lopes de Almeida Neto

Não ando bem com os mortais. Não ando bem com qualquer
fantasma. Os imortais me querem na exata medida da masmorra,
desse modo que fiquem com as batatinhas. Infinitas “batatinhas
nascendo se esparralham pelo chão”. É de gosto dos que me olham
de esguelha. Ainda bem que meu filho já se encontra no mar. Não
se ocupem com esse descarado que toma a caneta na mão. Bem
distante dos jardins do Parnaso, eu vos declaro que gosto de execrar
a forma. De toda sorte, sem erupção, sem basqueiro, afasto-me em definitivo. Assim
é que não gosto mesmo de qualidade. Não as tenho nas mãos e menos no espírito e
pronto. Mas isso é eterno e bom; me permite andar de esguelha com a humanidade.
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Momento de fé e união na Festa de Corpus Christi
A comunidade rioesperense esteve unida
para celebrar a festa de Corpus Christi, que tem
por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia,
o sacramento do corpo e do sangue de Jesus.
Unidos, os católicos, cada um a sua
maneira, enfeitaram a frente de suas casas e
suas ruas para receber a procissão que percorreu
pela cidade com o Corpus Christi, que é uma

expressão de origem latina e significa “Corpo de
Cristo”.
Tapetes pintados, imagens preparadas nas
calçadas com serragens e símbolos que representam
o momento religioso foram desenhados um a
um pela população rioesperense para esperar a
procissão, onde as pessoas puderam testemunhar e
adorar a imagem do Corpo e Sangue de Cristo.

Escola “Monsenhor Francisco” realiza reunião dos pais, Dia da
Família na Escola e lança Agenda Escolar
Aconteceu nesse mês
de junho, na Escola Estadual
“Monsenhor Francisco Miguel
Fernandes”, mais uma reunião de
pais e o dia da Família na Escola,
que contou com a presença de
mais de quinhentos pais, mães e
responsáveis pelos alunos.
Na ocasião, foi realizada
a divulgação dos resultados
do primeiro bimestre e houve
apresentações
do
Coral
Monsenhor
Francisco
em
parceria com o Grupo Lesma,
onde foram realizados números
musicais intercalados por recital
de poesias, todas relacionadas à
Família e à valorização da nossa
regionalidade.
O
encontro
contou
também com uma belíssima
apresentação
de
dança
promovida pelas alunas do 3º ano
B, coordenada pelas professoras
Rosa e Luiza, que também
organizaram um vídeo onde
abordaram o valor das relações
familiares no desenvolvimento
dos filhos e alunos.
O diretor Marcos fez uma
série de apelos aos pais e fez

questão de destacar a parceria
entre Família e Escola em busca
da oferta de uma educação de
qualidade.
Aconteceu
ainda
a
entrega dos certificados de
“Aluno Excelência” do primeiro
bimestre,
título
conferido
ao aluno que se destaca no
bimestre, por turma. E foram
homenageados os alunos que
receberam menções honrosas
na
“Olimpíada
Brasileira
de Matemática das Escolas
Públicas”, edição 2014, bem
como os professores desse
conteúdo.
Foi lançada a 5ª edição
do Jornal “Por Dentro da
Escola” e a Agenda Escolar
destinada aos pais. Idealizada
pela professora Sandra, essa
Agenda Escolar é composta
por seis páginas e contém
orientações básicas sobre os
procedimentos do cotidiano da
instituição e o cronograma de
todas as atividades da escola, de
junho a dezembro. De acordo
com a professora Sandra, ela
teve a ideia, debateu com

o Diretor Marcos, ele gostou
da novidade e eles colocaram
em prática: “A Agenda, que foi
distribuída para os pais dos alunos,
contém o cronograma de todas
as nossas atividades, como por
exemplo, reuniões, provas, recesso
escolar, datas de formaturas, entre
outras, assim, os pais poderão se
programar. A nossa pretensão
e que no ano que vem ela seja
distribuída no início de fevereiro
com tudo que a escola vai fazer o
ano todo”, comentou.
O diretor Marcos destacou
o sucesso de mais esse evento
realizado na escola e disse que
o número de participantes foi
além da expectativa: “A Escola
agradece a todos que ajudaram
na organização, bem como aos
pais que se dispuseram a participar
do evento. Mais uma vez fomos
tomados por um sentimento
de grande alegria durante a
realização da última reunião de
Pais para discussão dos resultados
do primeiro bimestre e entrega
dos boletins escolares, além da
confraternização do Dia da Família
na Escola”, destacou.

Professoras Emmanuelle e Sandra
mostram a Agenda Escola
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Festa do Peão de Piranguita atrai
um grande público
De 04 a 07 de junho, aconteceu em Piranguita,
distrito de Rio Espera, a XI Festa do Peão de Piranguita
que atraiu um grande público.
Realizada pela Administração Municipal, a festa
teve apoio da Polícia Militar, Câmara Municipal de Rio
Espera, EMATER-MG, Circuito Villas e Fazendas e Clubes
do Cavalo de Rio Espera e Conselheiro Lafaiete. Shows
com Paulo Rafael, Dj Nai e Felipe e Nando agitaram a
galera e espantaram o frio durante a madrugada.
Houve também encontro de cavaleiros que foram
recepcionados com uma deliciosa feijoada e, por mais
um ano, os grupos do CRAS de Piranguita, Rio Melo e
da sede em Rio Espera participaram com toda alegria
e animação de uma divertida quadrilha, com direito a
casamento caipira. Os grupos mostraram que para viver
bem não tem idade.
Foto: divulgação

Curso de Equitação
em Piranguita
Aconteceu recentemente em
Piranguita, um curso de Equitação
promovido pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR),
em parceria com a Administração
Municipal.
De acordo com a Secretária de
Assistência Social, Alessandra Silveira,
foi solicitado pelo vereador Juliano
Benício um curso de equitação no
distrito: “Atendendo ao pedido do
vereador a Secretaria de Assistência
Social, através do CRAS e em parceria
com o SENAR conseguiu o curso que
ensinou técnicas de equitação para a
população em Piranguita”, destacou.
O curso foi ministrado pelo
professor Paulo Ayala e aconteceu na
residência do Vereador Juliano.
Foto: divulgação

Quadrilha preparada por integrantes do CRAS
de Rio Espera

Encontro de ex-alunos e ex-funcionários da Escola
“Monsenhor Francisco”
A Escola “Monsenhor Francisco” realizará no dia 25 de julho o segundo encontro
de ex-alunos e ex-funcionários. Venha participar você também desse momento de
confraternização.
Às 08 horas acontecerá a recepção com café da manhã e logo em seguida será
realizada a visita à escola, com aula da saudade, participação do grupo de seresta e
abraço simbólico ao prédio.
Maiores informações pelo telefone (31)3753-1156

De Olho no Direito

COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA: UM SONHO QUE PODE SE TORNAR
UM PESADELO

Por Pedro Henrique Silva Oliveira
Contato: ph_1022@hotmail.com

“Cresceu consideravelmente nos últimos
anos o número de consumidores que optam por
adquirir um imóvel na planta, seja em razão da
oportunidade de se conseguir um melhor preço,
investimento pessoal ou até mesmo de acordo
com o seu planejamento de vida.
Ocorre que para que o sonho destas
pessoas não se torne um pesadelo, elas devem
se atentar para uma série de fatores que, ao
passarem despercebidos, podem lhes gerar
grandes prejuízos.
Isso porque o negócio será realizado sem
que o seu objeto exista, o que demanda alguns
cuidados especiais, pois são recorrentes problemas
como pagamento de taxas indevidas, atraso na
conclusão da obra, correção do saldo devedor
pelo INCC, etc.
Para que isto não aconteça, o consumidor
deve buscar conhecer quais são os seus direitos,
além de pesquisar sobre a idoneidade da empresa
com a qual estão contratando. Em relação a
este último assunto, sites voltados para pesquisa
de satisfação podem ser muito úteis, a exemplo
do “Reclame Aqui”, local onde facilmente são
encontradas opiniões de outros consumidores a
respeito de diversas empresas.
Já no que se refere aos direitos do
comprador de um imóvel na planta, hoje
falaremos sobre atraso na entrega do imóvel e
pagamento de taxas a corretores de imóveis.
O primeiro deles, atraso injustificado na
conclusão da obra, gera ao consumidor o direito
de desfazer o negócio celebrado e receber tudo
o que pagou com as devidas atualizações. Além

disso, pode ele também optar pelo cumprimento
forçado da obrigação, almejando a entrega
do imóvel adquirido, além de receber o que
gastou (pagamento de aluguel) ou o que deixou
de ganhar (compra do imóvel para fins de
investimento, como locação para terceiros) em
razão da não conclusão da obra.
Além disso, em caso de rescisão, a maioria
dos contratos prevê também o pagamento de
uma multa, a qual gira em torno de 10% do valor
total do negócio, àquela parte que descumprir o
estabelecido no contrato, sendo de direito exigirse o seu pagamento.
No que se refere à sempre cobrada
taxa de corretagem, já é posicionamento
pacífico na jurisprudência (v.g. TJMG - AC:
10024111850798001) que ela somente é devida
nos casos em que o consumidor contrata o
corretor para auxiliá-lo na compra, o que não
acontece nos casos onde a construtora coloca um
stand de vendas para a comercialização das suas
unidades habitacionais. Assim, caso a cobrança
seja feita é direito dele buscar o ressarcimento
do valor pago, igualmente acrescido de juros e
correção monetária.
Portanto, percebe-se que é extremamente
necessário que se tenha todo o cuidado possível
quando da compra de um imóvel na planta, pois
em muitas das vezes se trata da materialização
do sonho de muitas pessoas. Em caso de dúvidas
em relação aos seus direitos, procure sempre
a orientação de um profissional qualificado, o
qual poderá evitar a ocorrência de ingratos e
indesejáveis problemas.”

Comunicado:
A autoridade Eclesiástica de Rio Espera, representada pelo pároco Revmo. Joselito
Adriano Moreira, comunica que o recadastramento relativo aos jazigos perpétuos
do cemitério local deverá ser realizado até o dia 31 de agosto deste ano de 2015,
para a comprovação de posse dos respectivos jazigos, sob pena de abandono
e descaracterização desta mesma posse. O recadastramento deverá ser feito na
Secretaria Paroquial, de 08 às 11h e de 13 às 16h, de segunda a sexta-feira.
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Mais duas turmas concluem cursos através das parcerias do CRAS
O Centro de Referência
da Assistência Social de Rio
Espera (CRAS) tem sempre
buscado parcerias para levar até a
população cursos de qualificação
que já beneficiaram centenas de
munícipes.
Por mais uma vez,
através de uma parceria da
Administração Municipal de Rio
Espera com o Instituto Federal
de Barbacena - IF SUDESTE/
MG, foram oferecidos na cidade
os cursos pelo PRONATEC de
Agente Comunitário de Saúde
e Confeiteiro. A formatura de
trinta e oito alunos, dezenove
em cada curso, aconteceu no
último dia 11 de junho no CRAS.
Participaram
da
solenidade, o Prefeito Municipal,
vice-prefeito,
a
vereadora
Tia Ana, senhor Marinho,
que é Coordenador Geral
do PRONATEC Campus de
Barbacena, Senhora Izildinha,
Supervisora
do
curso
de
Agente Comunitário de Saúde,

professores e alunos dos cursos
que receberam os certificados.
De acordo com a
Secretária de Assistência Social do
município, Alessandra Silveira, o
curso possibilitou qualificação
profissional para os alunos que
receberam uma ajuda de custo
de R$2,00 por hora /aula sendo
que foram 400 horas do curso
de Agente Comunitário de
Saúde e 200 horas do curso de
Confeiteiro.
Ainda segundo ela, para
contratação dos professores,
houve um processo seletivo
realizado pelo IFMG e a
divulgação das vagas do curso foi
realizada por meio da Rádio Atual

FM e cartazes: “A Administração
Municipal não mede esforços
para firmar sempre parcerias
como essas, que proporcionam
o
desenvolvimento
social
e
qualificação
profissional
através dos cursos oferecidos.
Atualmente,
estamos
com
a parceria com o IFMG de
Congonhas oferecendo mais
quatro cursos FIC para a
população de Rio Espera,
sendo eles Agente Comunitário
de
Saúde,
Aconselhador
em
Dependência
Química,
Confeiteiro e Operador de
Computador. Serão certificados
até o final do ano mais 76
alunos”, completou Alessandra.
Foto: divulgação

Unidade 2

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

Unidade 3

Unidade 1

Rua Cefisa Viana
(31) 3762-3771

Chapada - saída para Itaverava
(31) 3763-4162

Unidade Congonhas

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

Rua Comendador Nemézio, 251 - São Sebastião
Conselheiro Lafaiete

