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Carnaval 2014 em Rio Espera é sucesso por mais um ano
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O “Rio Espera em Foco” tem a honra de convidar você e sua
família para o lançamento do Selo Personalizado dos Correios
em comemoração aos 5 anos de publicação ininterrupta do
Informativo. O lançamento acontecerá no dia 29 de março, às
10hs, no Casarão da Piedade em Rio Espera.

EDITORIAL

O “Rio Espera em Foco” está em festa pela comemoração dos
cinco anos de fundação. Uma nova formatação e o uso de cores em nossas
edições serão utilizados a partir deste mês, a fim de que os nossos leitores
sejam mais bem informados, pois haverá uma melhor qualidade.
O nosso Informativo já se tornou parte importante do cotidiano de
Rio Espera e de muitos rioesperenses ausentes, que o recebem em suas
casas ou através da internet, para que saibam das notícias e relembrem
através das fotos os bons momentos aqui vividos.
Nesses cinco anos de história do “Rio Espera em Foco” muita coisa aconteceu e muita
coisa mudou. Talvez, nunca tenha havido um veículo de comunicação que tenha permanecido por
tanto tempo e de modo ininterrupto em Rio Espera. Por isso, devemos sempre prestigiar aquilo
que leva o bom nome de nossa terra.
Assim, agradeço a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que o
nosso Informativo pudesse permanecer por tanto tempo. A satisfação de poder contribuir para o
desenvolvimento de nossa comunidade é o principal motivo de nossa existência, mesmo sendo
uma pequena gota em um Rio Espera.
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Informativo “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago

Escola “Monsenhor Francisco” participa de visita à
Faculdade de Direito de Lafaiete
No último dia 22 de
fevereiro, os alunos da Escola
Estadual “Monsenhor Francisco
Miguel Fernandes” de Rio Espera
estiveram na Faculdade de Direito
de Conselheiro Lafaiete (FDCL),
onde participaram do Projeto
“FDCL nas Escolas”.
Segundo
Tharley,
Presidente do Grêmio Estudantil da
Escola “Monsenhor Francisco”, o
professor da FDCL, Waidd, esteve
há alguns meses em Rio Espera
e explicou como funcionava o
projeto: “O educador veio até a nossa
escola, conversamos, trocamos
ideias sobre esse trabalho, ficamos
interessados e marcamos essa data
para a visita. Além da direção e o
Grêmio Estudantil, participaram
ainda cerca de 100 alunos do

Ensino Médio. Lá, tivemos noções
de Direito Trabalhista e Direitos
Humanos”, destacou Tharley.
A FDCL já recebeu vários
alunos de quase todas as escolas de
Lafaiete, das cidades de Senhora
de Oliveira, Cristiano Otoni, e na
oportunidade, os alunos de Rio
Espera.
De acordo com o Professor
da FDCL, e um dos que estão
a frente do projeto, Cirley José
Henriques, esse trabalho tem como
objetivo oferecer às instituições
de ensino de Lafaiete e região a
oportunidade de conhecer a FDCL
e adquirir conhecimentos sobre
Direito: “É uma oportunidade que
a Faculdade oferece às escolas,
não só para conhecer a instituição,
mas na verdade, para passarmos

um pouco do Direito e mostrarmos o
que pode ser aprendido nas escolas”.
Complementou
ainda:
“Estamos desenvolvendo o projeto
ligado ao Direito do Trabalho,
principalmente para jovens que
buscam o primeiro emprego e também
noções de Direitos Humanos”.
Ainda segundo o professor,
esse trabalho é uma iniciativa do
Núcleo de Extensão e Pesquisa da
Faculdade, que na época era dirigido
pelo educador Waidd, que hoje é o
Diretor de Ensino. Atualmente, os
professores que estão responsáveis
pelo projeto são Cirley e José César.
O
Diretor
da
Escola
Monsenhor
Francisco,
Marcos
Roberto, disse que a visita foi muito
proveitosa e que despertou em alguns
alunos a vontade de estudar Direito.

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

Giovanni
dia 17/03

Vinícius Silveira
dia 28/03

Marcelinho
dia 03/02

Renata Couto
dia 10/03

Dênis da Costa
dia 07/03

Jaqueline
dia 05/03

Gabriel
dia 14/03

Suelen
dia 28/03

Luiz Moreira
dia 31/03

Emmanuelle
dia 18/03

Grupo da melhor Idade e Grupo de Capoeira
desenvolvidos pelo CRAS
O CRAS de Rio Espera tem
desenvolvido várias atividades nos
últimos anos em parcerias com várias
entidades, sempre com o objetivo de
buscar mais qualidade de vida para a
população, além de desenvolver meios
e ações que possam levar mais cultura,
entretenimento e lazer a todos.
O Grupo da Melhor Idade, um
dos projetos do CRAS, tem mostrado que
a melhor idade é aquela em que vivemos.
Prova disso, são as meninas do grupo
que têm participado de vários encontros
e viagens, além de desenvolverem
atividades, como apresentações, danças,
teatros entre outras.
No último mês de fevereiro, elas
participaram de um Encontrão na cidade
de Capela Nova e de um agradável passeio
à Fazenda das Palmeiras em Lafaiete.
Sempre com muita alegria,
diversão e animação, o grupo tem
mostrado que para viver bem não tem
idade.
Outro projeto desenvolvido
pelo CRAS é o das aulas de Capoeira,

coordenado pelo Professor Leonardo
que acontece todas as semanas no
CRAS e nos Distritos de Rio Melo e
Piranguita.
O professor Leonardo leva
até a população disciplina, atividade
física, entretenimento e qualidade
de vida. São vários alunos, desde
crianças a adultos, e a aceitação foi
tão positiva por parte dos munícipes
que no início deste mês aconteceu o I
Batizado de Capoeira.
A cerimônia ocorreu na
quadra esportiva da Escola Estadual
“Monsenhor
Francisco
Miguel
Fernandes” com a entrega de faixas
aos alunos da oficina de capoeira. O
evento foi coordenado por Leonardo
e contou também com a presença de
mestres e autoridades municipais.
Segundo o professor, que
é carinhosamente chamado por
todos de Léo, participam da oficina
aproximadamente cento e cinquenta
alunos que adoram praticar essa
atividade: “A capoeira é uma

expressão cultural brasileira que mistura
arte-marcial, esporte, cultura popular e
música. O batizado é uma roda de capoeira
solene e festiva, onde alunos novos
recebem sua primeira corda e demais
alunos podem passar para graduações
superiores”, destacou.
Fotos: divulgação
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Carnaval 2014 em Rio Espera
é sucesso por mais um ano
Por mais um ano, o carnaval de
Rio Espera mostrou porque é um dos
melhores de toda a região e porque foi
considerado pela Secretaria Estadual
de Cultura um evento tradicional e de
grande notoriedade. Esse ano, mais
de dez blocos participaram com muita
animação: “Tá pequeno mas vai crescer,
Pé de Cana, Vai Quem Quer, Grupo da
Melhor Idade, Unidos para Beber, Vim
de Longe de Divinópolis, Tâmo Junto
de Vitória, Bloco do Chico, Bloco das
Piranhas, Currutela e o Agogô, que
anima todos os anos o carnaval em Rio
Espera.
A festa começou com a
participação do Grupo da Melhor
Idade, o qual mostrou que para brincar
no carnaval não tem idade. Dj Rafael
Miranda agitou a galera no primeiro dia
de festa.
Todos
os
dias
houve
concentração dos blocos em um ponto

da cidade e com a participação do
tradicional Grupo Agogô, tocando as
marchinhas de carnaval, os foliões
seguiam para a Praça do Rosário.
Aconteceram shows com Ed Campos
e Giuliano Elétrico e Banda Agito
Summer show. Muita animação,
blocos caricatos e muitas fantasias
marcaram o carnaval deste ano.
Houve também matinê para
as crianças na Praça do Rosário,
com a organização das Secretarias de
Cultura, Turismo, Assistência Social
e o CRAS. As crianças brincaram
com a palhacinha Milica e ganharam
brindes. Foi oferecido gratuitamente
algodão doce, pipoca, picolé e pulapula aos presentes.
Todos os blocos estão de
parabéns pela animação e por brincar
com tranquilidade e sem confusão.
Nossa festa atrai a cada ano
mais e mais foliões, que criam seus

blocos com muita criatividade. Prova
disso, é o Bloco “Vim de Longe”, de
Divinópolis, coordenado por Rogério
Miranda, neto do saudoso Liberato
Miranda: “Gostamos muito do carnaval na
cidade. Este ano, alguns dos meus parentes
não foram devido a problemas de saúde
na família, mas com certeza no próximo
ano, estaremos em Rio Espera, terra do
meu avô Liberato Miranda, que também
já foi prefeito nessa cidade. Minha filha
Tatiane é quem faz a estampa das camisas
do nosso bloco e já desenhou a estampa
para o próximo ano.”, destacou Rogério.
De acordo com a Administração
Municipal, por mais um ano, o carnaval
na cidade foi sucesso de público: “É
muito prazeroso ver as pessoas com toda
animação. Gente de Rio Espera, região e de
cidades distantes que gostam da nossa festa
e convidam seus amigos e a família para
curtir juntos aqui. É uma festa tranquila e
familiar’, destacou a Administração.
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De olho no Direito
DA TEMPESTADE AO COPO D’ÁGUA

Por Pedro Henrique Silva Oliveira / oliveirapedro10@hotmail.com
Ex-aluno da FDCL e Advogado.
“O elevado crescimento
no ramo da construção civil,
principalmente no que diz respeito à
edificação de prédios, trouxe consigo
um considerável aumento nas
demandas judiciais que envolvem
os direitos e deveres dos moradores,
condôminos, que se sentem
prejudicados por atos praticados por
seus vizinhos.
A título de exemplo, podemos citar
aquele proprietário do apartamento
do último andar que resolve por
sua livre e espontânea vontade, sem
sequer comunicar ao síndico e aos
demais moradores, construir uma
cobertura na parte de cima do seu
imóvel.
Tal atitude é totalmente
contrária à lei, tendo em vista que
o telhado do prédio se trata de área
comum destinada ao uso de todos
os moradores, desde que a escritura
de constituição do condomínio não
disponha o contrário. Ademais,
para se dar início a qualquer obra,
é imprescindível a autorização do
poder executivo local e a elaboração
de um projeto de engenharia, fato
este que na maioria das vezes não é
levado em consideração por aquele
que deseja construir.

Assim sendo, todos os
moradores têm o livre direito de
usar daquela parte, não podendo
ela ser destinada ao uso exclusivo
de determinadas pessoas pelo
simples fato de estar localizada em
cima do último apartamento.
Ocorre que na maioria das
vezes os condôminos prejudicados
socorrem-se imediatamente do
Poder Judiciário, o que pode piorar
ainda mais a situação, pois com
a orientação de um advogado, o
qual poderia auxiliá-los a resolver
o problema de uma maneira mais
simples, eles poderiam ir da
tempestade ao copo d’água de
uma forma mais rápida, eficiente e
menos desgastante.
No caso citado como
exemplo, uma forma eficaz para
solucionar o conflito seria a
convocação de uma reunião de
condomínio, onde o advogado
explicaria a todos os moradores o
que a lei diz a respeito de construção
em áreas comuns do prédio. Ao
final o fato seria colocado em
votação e prevaleceria a vontade da
maioria dos moradores, tudo isto
constando em ata a ser assinada
por todos os presentes ao final da
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reunião e registrada em cartório
competente.
Caso o proprietário deste
apartamento não cumpra com o que
foi decidido pelos condôminos é que
então eles devem buscar a Prefeitura
Municipal e o Poder Judiciário com
a finalidade de resolver o conflito,
objetivando-se embargar a obra e
obrigar aquele proprietário a voltar
a coisa no estado como era antes.
Contudo, na grande maioria dos
casos em que tive a oportunidade
de prestar a referida consultoria,
a solução amigável construída na
reunião de condôminos foi muito
efetiva, sendo desnecessário tomar
quaisquer outras providências.
Portanto, podemos concluir
que antes de qualquer coisa devese tentar uma conciliação entre
os condôminos, tudo isto sob a
supervisão de um advogado. Caso
essa tentativa não dê certo é que
então precisaremos buscar auxilio
junto à Prefeitura Municipal e ao
Poder Judiciário. Assim, quanto
mais rápido for solucionado o
problema, melhor será para os
condôminos, os quais poderão
conviver pacificamente e em
harmonia naquele local.”
O informativo

é uma publicação mensal.
A reprodução total ou parcial
do conteúdo desta obra é
expressamente proibida
sem prévia autorização.
O Informativo não se
responsabiliza por matérias
assinadas.

Equipe do NASF coloca trabalhos em prática
A equipe do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família de Rio
Espera (NASF) vem realizando uma
série de atividades na cidade em
prol da população e com o objetivo
de melhorar a qualidade de vida dos
munícipes.
O NASF é composto por
uma equipe de cinco profissionais:
a Nutricionista Terezinha Raimunda
Papa, a Fisioterapeuta Paula Maria
Telesphoro, a Assistente Social
Angélica Pereira Alves, a Psicóloga
Natália Judidht de Melo Paula e
o Educador Físico Rodrigo César
Pereira Alves, que trabalham com a
finalidade de fortalecer e ampliar as
ações e a resolutividade na Atenção
Primária a Saúde/ Estratégia Saúde
da Família.
O Projeto existe há mais de
um mês e não tem local fixo para
atendimentos. Seus trabalhos são
voltados para prevenção e promoção
de saúde, através de oficinas,
palestras, intervenções individuais e
coletivas atendendo as demandas de
maior necessidade do município de
Rio Espera.
De acordo com a Nutricionista
Terezinha Papa, o projeto trabalha
sob a política de prevenção e busca

reduzir a incidência de riscos e
vulnerabilidades ocorridas no
município: “Como nutricionista,
atuo em conjunto com os demais
profissionais do NASF e das
equipes de Saúde da Família,
através de ações de alimentação
e nutrição no município. Temos
a meta de atuar de forma
efetiva sobre os determinantes
dos agravos e dos distúrbios
alimentares e nutricionais que
acometem a população local”,
destacou.
O
desenvolvimento
do NASF em Rio Espera vem

proporcionando melhor qualidade
de vida da saúde aos usuários do
SUS.
No último mês de fevereiro
foram
realizadas atividades
educativas, oficinas, intervenções
e atendimento individual com os
moradores da casa de repouso
Heitor Horácio Dornelas, além de
atendimento domiciliar. De acordo
com o grupo, eles tiveram uma
boa receptividade por parte dos
cidadãos e os próximos trabalhos
a serem realizados serão o Projeto
Saúde na Escola e atendimento nos
Distritos de Rio Melo e Piranguita.
Fotos: divulgação do NASF

Apoio Cultural
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Vinte anos do Grupo
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Memória
Currutela
A Editoria “Memória Histórica”
deste mês tem a honra de contar um
pouco da história de um Grupo criado
por rioesperenses. Ele traz todos os anos
muita alegria para o carnaval de Rio
Espera e neste ano completou vinte anos
de muita união: o bloco “Currutela”.
Tive a honra de conversar com
alguns de seus integrantes: o Presidente
Dado Currutela, o Vice-Presidente Rei
Currutela, o Diretor de Marketing Feu
Currutela e o Fã nº1 do Grupo Luiz
Cláudio Currutela e, em uma conversa
bem descontraída, eles revelaram um
pouco da história do bloco.
Dado Currutela é filho de
rioesperense e irmão de Feu. Ele contou
que a história começou há vinte anos,
quando ele, o Zé Luiz do Zé Cunha,
Marcondes da Elza e o Cláudio de São
Paulo estavam em Rio Espera durante
uma noite, mas estava tudo fechado e
eles resolveram ir tomar uma cerveja
em Lamim: “Nós partimos em direção a
Lamim em busca de um lugar para tomar
cerveja e lá encontramos um barzinho
bem simples, com acomodações
pequenas, módicas e um amigo falou:
é naquela currutela que nos vamos
beber’. Paramos na currutela, bebemos
e estamos bebendo até hoje. Mais tarde
nos fomos pesquisar e descobrimos
que Currutelas são bares pequenos,
com acomodações mais simples e que
geralmente encontramos no interior do
nosso Brasil. E foi aí que nasceu o Grupo
Currutela”, explicou Dado.
Durante esses vinte anos o grupo
ficou cada vez mais unido e hoje tem mais
de cem membros e não se limita apenas
ao carnaval, todos os anos eles realizam
passeios com ônibus fretado: “Muitos
de nossos integrantes são rioesperenses.
Somos filhos da terra e a gente começa
a ramificar fazendo novas amizades que
viram integrantes do Currutela e, hoje, a
turma é bem grande”, ressaltou Feu.
Em vinte anos ininterruptos,
o grupo já usou diferentes fantasias e
fizeram a alegria no carnaval em nossa
cidade. Esse ano, eles tiveram a ideia
de usar fantasias de misses, inspirados
no bloco “Bola Preta” tradicional do

Rio de Janeiro, onde eles têm uma
experiência muito grande em relação
aos pré-carnavais. Foi um sucesso
e, segundo o bloco, já preparam as
fantasias para 2015.
Dado e Rei Currutela
ressaltaram que Rio Espera tem um dos
melhores carnavais de toda a região
e a cada ano atrai mais pessoas pelo
clima familiar da cidade: “Adoramos
o carnaval daqui que é espetacular.
Um ambiente familiar, onde você vem
com sua esposa e os filhos, onde todos
se divertem, todo mundo é amigo e
não tem confusão, você brinca com
segurança. Vocês são privilegiados em
ter um carnaval como este, onde todos
são respeitados, brincam juntos e é
por isso que o Currutela está sempre
presente em Rio Espera”, destacaram.
Rei, que é carioca, mas rioesperense de coração, explicou que
com o grupo foram criadas várias
amizades verdadeiras e ele, em
particular, tem muito orgulho de ser
amigo dos integrantes do Currutela
e tem um carinho muito grande por
todos por ter sido trazido para Rio
Espera.
O Grupo cresceu nesse
período e novas amizades foram
cultivadas, formando uma grande
família unida, onde muitos são
padrinhos e compadres. A família
Currutela organiza, planeja e prepara

tudo com muito carinho para que possam
curtir juntos os carnavais em Rio Espera.
Eles trocam ideias com componentes de
outros blocos e procuram trazer sempre a
alegria do grupo não só nos carnavais, mas
em festas como o Encontro de Trilhão e
Festa do Rioesperense.
Feu, Dado e Rei Currutela
agradeceram a todos que organizam
o carnaval, à população em geral, aos
familiares e ressaltaram a boa receptividade
que tiveram em todos os anos: “Fomos
muito bem recebidos pelos outros blocos,
pelos rioesperenses e a gente brinca com
responsabilidade e diversão, o que tem
de rivalidade é só quando a cerveja está
quente”, brincaram.
Eles ainda agradeceram a amizade
do Zé Luiz do Zé Cunha, um dos fundadores
do bloco e deixaram um abraço a todos que
contribuíram para o sucesso do Currutela:
“Esperamos estar juntos no ano que vem,
para participar desse maravilhoso carnaval,
que é respeitoso e familiar. Pretendemos
inovar cada vez mais em relação as nossas
fantasias e, principalmente, na animação,
que continuará permanente”, concluíram.
Parabéns a esse grupo que está
sempre feliz e que leva o bom nome de
nossa cidade por onde passa. Que os
integrantes continuem cada vez mais
unidos, que a criatividade permaneça e que
traga mais foliões para o nosso carnaval,
como já dito, um dos melhores de toda a
região.

