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EDITORIAL
A educação dos filhos não é uma obrigação só dos professores
como muitos pensam. A escola mostra vários caminhos, pois há uma
reunião de inúmeras crianças, que são educadas em suas famílias de
maneiras distintas. O respeito que tanto exigimos dos filhos deve vir
como exemplo de nossas casas, onde as crianças têm os primeiros
contatos e observam as atitudes dos pais, das mães, dos parentes
mais próximos e até mesmo do convívio com os vizinhos.
Assim, em uma casa onde há um pai que agride a mãe, faz uso de drogas, tanto as
ilegais quanto as legais, como bebidas alcoólicas, haverá também um convívio com uma
vida promíscua e as crianças não terão um modelo em que elas possam se espelhar. Sendo
assim, essa convivência levam-nas a agirem da mesma forma e, muitas vezes, agridem
seus colegas e até mesmo os professores.
Os filhos são o espelho dos pais. Se os pais são bem educados, respeitadores de seus
deveres e obrigações, certamente seus filhos poderão atuar da mesma maneira. Então,
são como o ditado: “É de pequenino que se torce o pepino”, ou seja, seu significado quer
dizer que o carácter é formado e os valores adquirem-se desde pequeno.
A origem desse ditado surgiu porque os agricultores que cultivavam o pepino
precisavam melhorar a sua forma. Assim, eles retiravam uns pequenos “olhos” para que os
pepinos se desenvolvessem. Se não fosse feita esta poda, os pepinos não desenvolveriam
da melhor maneira, pois criariam uma rama que não teria valor e ficariam com o gosto
ruim. Desse modo, como é necessário dar uma forma mais perfeita aos pepinos, também
é necessário formar as crianças em seu caráter e valor o mais precoce possível.
Uma ótima leitura e até a próxima!
Jornalista e Editora do Informativo 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.

José Felix (Dedé)
dia 20/11

Maria Aurélia
dia 13/11

Alessandra Silveira
dia 09/11

Lena
dia 09/11

Geraldo Coelho
dia 08/11

Omar
dia 25/11

Alexsander
dia 12/10

Wanderlei
dia 20/11

Said
dia 22/11

Ladinho
dia 23/11

Giane
dia 14/11

Meire Jane - dia 03/11 e
Ana Mara - dia 05/10

Dona Carmelita (94
anos) dia 29/11

Tia Teca
dia 15/11

Time “Galo Doido” de Piranguita leva troféu de primeiro lugar no
campeonato de futsal do Distrito
O Distrito de Piranguita tem sempre
uma atração aos finais de semana que atrai
centenas de pessoas do município e da região.
Vários shows, torneios de baralho, sinuca e
futebol já aconteceram no Distrito e, no último
dia 1º de novembro, foi realizado o segundo
campeonato de Futsal na quadra poliesportiva.
Organizado por Fabiano, o campeonato
contou com a participação de vários times do
município e da região. Depois de muita disputa,
quem levou o troféu de primeiro lugar foi o
time “Galo Doido”. O segundo lugar foi para
Piranguita e ficou com o terceiro lugar o time de
Ponte Alta. O goleiro Tatá de Piranguita levou
para casa o troféu de melhor da competição.

Logo após o campeonato houve show com a
Banda Farreia que agitou a galera.
O organizador Fabiano agradeceu a todos
que colaboraram para o sucesso de mais esse evento.
Fotos: divulgação
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1º Seminário do cultivo da Seringueira acontece em Rio Espera
No último dia 1º de
novembro, foi realizado em
Rio Espera o 1º Seminário sobre
o cultivo da seringueira do
município.
Este
grande
evento,
que aconteceu no Centro
de Referência da Assistência
Social (CRAS), foi idealizado
pelo empresário José Carlos e
patrocinado pela Administração
Municipal de Rio Espera.
Na
oportunidade,
estiveram presentes o Prefeito
Marcílio, vice-prefeito Márcio,
Vereadora Tia Ana, Secretário
de Agricultura Luiz Moreira,
produtores rurais do município e
região e a população em geral.
O tema foi discutido
com representantes de várias
entidades, como o Engenheiro
Sebastião Bhering do Instituto
Estadual de Florestas (IEF),
Clemente Ricardo da EMATER
de Rio Espera, representantes do
Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal. Houve ainda uma

palestra ministrada pelo doutor
Antônio de Pádua da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de
Minas
Gerais
(EPHAMIG/
UFV), o qual destacou as
probabilidades de melhoria da
renda dos produtores com o
cultivo da seringueira na cidade.
Segundo a Administração
Municipal, o município estará
empenhado ao máximo com o
apoio a mais esse projeto que traz
desenvolvimento para cidade:
“Não mediremos esforços para
proporcionar oportunidades de
qualificação e geração de renda
a nossa população”, ressaltou.
O evento contou com o
apoio da Polícia Militar, CRAS
de Rio Espera, Rádio Atual FM,
Rádio Carijós, EMATER-MG,
ENGESCOM Refrigeração e ar
condicionado, IEF, EPHAMIG,
Universidade
Federal
de
Viçosa, DEFLOR Bioengenharia,
Secretaria
Municipal
de
Agricultura e Câmara Municipal
de Rio Espera.

Fotos: divulgação CRAS

Rio Espera pretende implantar novo projeto para coleta seletiva
Rio Espera é uma das
poucas cidades da região que
tem uma Usina de Triagem
e compostagem de resíduos.
Atualmente é realizada a coleta
dos resíduos no município que
pretende desenvolver o mais
rápido possível um novo projeto
que prevê a coleta seletiva.
De acordo com a
Técnica em Meio Ambiente,
Elisangela Henriques da Silva e
o Coordenador da Usina, João
Paulo Silveira, a ideia é realizar
a coleta separadamente, porque
de acordo com eles na hora
de recolher o lixo, aquele que
é contaminado vai junto com
outros reaproveitáveis que

acabam sendo contaminados
também: “O objetivo é que
na hora que o caminhão
passar para recolher, que os
moradores já deixem sacos
de lixos separados, com o lixo
orgânico e papéis daqueles que
não são reutilizados, como
pilhas e lâminas de barbear.
Isso facilitaria no momento
em que o lixo chega à Usina
e aumentaria a vida útil do
aterro”, explicaram.
Além do mais, o lixo
orgânico que chega até a usina
é transformado em adubo
e distribuído
em canteiros
de jardins no município:
“Se
tivéssemos
a
coleta

desses
resíduos
orgânicos
separadamente, eles não seria
contaminados e poderiam ser
utilizados também em hortas”,
destacou Elizangela.
Esse novo projeto tem
previsão para ser implantado
no início do próximo ano, mas
ainda aguarda verba para sua
realização.

Foto: Geórgia Kelly

Feira Cultural desenvolve trabalhos sobre o Patrimônio Histórico de
Rio Espera com alunos da rede municipal de ensino
Está
disponível
para
visitação no Casarão da Piedade
em Rio Espera a Feira Cultural
desenvolvida por alunos da rede
municipal de ensino.
São trabalhos realizados
com as escolas “São Miguel” da
comunidade da Varginha, “PIO
XII” da comunidade dos Helenos,
“Marciano Pinto” da comunidade
de Araras e “Magalhães Pinto” da
comunidade do Córrego Fundo.
Desenvolvida em parceria
com as Secretarias de Cultura,
Turismo e Educação, a Feira deste
ano aborda questões relacionadas
com o patrimônio histórico da
cidade de Rio Espera e os alunos
desenvolveram trabalhos no foco
específico que é o Casarão da
Piedade. Eles fizeram redações,
poemas, um caderninho do
patrimônio com os bens que
são tombados na cidade. Além
disso, fizeram duas maquetes,
uma do caminhão da coleta
de lixo e outra do Casarão da
Piedade, essa que foi elaborada
com palitos de picolé pelo aluno
Vinícius Aparecido da Silva, de
nove anos da 3ª série da Escola
Municipal “Magalhães Pinto”.
Os
alunos
visitaram
o Casarão da Piedade e
participaram de uma palestra

ministrada pelo Historiador
Giovane e pelo funcionário da
prefeitura Betinho, que falaram
sobre a história de Rio Espera.
Logo depois foi servido um
lanche às crianças e professores.

ERRATA
Na última edição do Informativo, na página 06, na matéria sobre “Visitar ou não o cemitério
no dia de Finados”, esquecemos de citar uma informação a respeito do recurso conseguido para a
construção da capela velório em Rio Espera.
O recurso foi conseguido junto ao Governo do Estado através da Emenda parlamentar do
Deputado Estadual Gustavo Valadares, por intermédio do Assessor Parlamentar Vicente Fernando. E,
de acordo com a Administração de Rio Espera, o município também vai arcar com uma contrapartida
própria e aguarda agora o depósito dos valores do convênio para que a obra seja iniciada.
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Parceria do município de Rio Espera com o Instituto Federal de
Minas Gerais oferta mais cursos à população rioesperense
A Prefeitura Municipal de
Rio Espera, através da Secretaria
de Assistência Social, firmou
uma parceria com o Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG)
- Campus Congonhas e Campus
Barbacena como forma de ofertar
a população Rioesperense cursos
do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC).
De
acordo
com
a
Secretária de Assistência Social,
Alessandra
Silveira,
através

dessa parceria com o IFMG a
população ficará mais qualificada
para assim inserir-se no mercado
de trabalho e obter melhores
resultados.
Vale lembrar que, neste
ano de 2014, já formaram
duas turmas de alunos, uma de
Cuidador de Idosos e outra de
Padeiro. Agora, com essa nova
parceria, serão ofertados mais
quatro cursos: Aconselhador
em
Dependência
Química,
Confeiteiro, Agente Comunitário

de Saúde e Operador de
Computador.
É uma oportunidade de
estudo na cidade e também uma
forma de melhorar ainda mais a
renda das famílias rioesperenses.

Carreta OdontoSESC realiza atendimento gratuito à população
Por mais um ano, o
município de Rio Espera, através
de uma parceria com o Serviço
Social do Comércio (SESC) e
o Sindicomércio de Lafaiete,
recebeu a carreta do Odonto SESC
onde são oferecidos à população
tratamentos dentários totalmente
gratuitos.
A carreta conta com
profissionais
altamente
qualificados que promovem a
saúde bucal e cidadania com a
realização de diversos trabalhos

dentários, como tratamentos
de cárie, aplicação de flúor,
extração, dentre outros.
De acordo com a
Secretária de Saúde do município,
o principal objetivo da carreta
na cidade é desenvolver ações de
saúde integrada para combater
e prevenir doenças bucais.
Os
atendimentos
acontecerão até meados do
mês de dezembro e aqueles
que necessitarem fazer algum
procedimento dentário podem

Apoio Cultural

Unidade 3
Rua Duque de Caxias - Chapada

procurar diretamente a Secretaria
de Saúde na Prefeitura Municipal
para agendar um horário.

De Olho no Direito
NÃO SOU O PAI. E AGORA?

Por Flávia Mônica Vieira de Resende
Contato: fflavia123@hotmail.com

“Fui enganado! Eu não sou o pai.” Situações
como esta não são tão raras como imaginamos.
Talvez por ser um assunto tão constrangedor as
pessoas não têm a coragem necessária de buscar
o esclarecimento de tantas dúvidas, dessa forma,
desconhecem que há uma solução jurídica, da
qual iremos tratar.
Pois bem! É possível o ajuizamento de
uma ação denominada negatória de paternidade,
também conhecida como ação de contestação de
paternidade, cuja função é excluir a paternidade
legalmente presumida, ou seja, excluir a presunção
de que o pai da criança é o marido da mãe e
objetiva retirar do registro civil o nome que figura
como pai.
Atualmente, a ação negatória de
paternidade é frequente nos Tribunais, tendo em
vista a evolução de princípios norteadores da
Família. Em tempos conservadores, a obsessão
em honrar a palavra “pai” prevalecia sobre a
infâmia do adultério da esposa diante à sociedade
e esses pais presumidos preferiam ficar à mercê
do descontentamento familiar, que antes se
justificava em prol da estabilidade da família.
A Legislação determina cinco presunções,
ou seja, cinco hipóteses de que o filho foi
concebido na constância do casamento, que
são: “I – filhos nascidos 180 dias, pelo menos,
depois de estabelecida a convivência conjugal; II
– nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução
da sociedade conjugal, por morte, separação
judicial, nulidade e anulação do casamento; III
– havidos por fecundação artificial homóloga,
mesmo que falecido o marido; IV – havidos, a
qualquer tempo, quando se tratar de embriões
excedentários, decorrentes de concepção artificial
homóloga; V – havidos por inseminação artificial
heteróloga, desde que tenha prévia autorização
do marido”.
Complicado, não é? Não! Um exemplo
ajuda a entender: “Se o filho gerado em meu
casamento se amolda à alguma presunção acima
citada e descubro que minha esposa é adulterina,
em princípio, caberá essa ação”. Contudo,
algumas considerações são cruciais.

A ação negatória de paternidade é
imprescritível, isto é, pode ser proposta a
qualquer tempo e cabe, tão somente, ao
marido ajuizá-la. Só ele tem a iniciativa da
ação, mas, uma vez iniciada, passa a seus
herdeiros, se vier a falecer durante o seu curso.
Outra questão importantíssima que se
deve examinar para o êxito da contestação da
paternidade é que esta não pode ser decisão
arbitrária do marido, quando declarou no
registro de nascimento que era seu o filho que
teve com a mulher. A contestação, nesse caso,
terá de estar fundada em defeitos da vontade,
ou seja, quando a vontade do marido não
foi expressa de maneira absolutamente livre
ou, quando livre, não foi revestida de boafé, o que no Direito é chamado de vícios do
ato jurídico, tais como erro, dolo, coação,
simulação ou fraude.
Também é importante ressaltar, que
a confissão da esposa não é suficiente para
afastar a paternidade presumida. Deve-se
instruir o respectivo processo com provas que
complemente a confissão materna, como a
produção do exame de DNA.
Por outro lado, é preciso advertir
que essa ação não é admitida para sanar
dúvida sobre o vínculo biológico entre
pai e filho, quando o pai sempre suspeitou
dessa paternidade e, mesmo assim, registrou
de forma voluntária e consciente, a criança
como sua filha, visto que o sucesso dessa ação
é resultado da possibilidade de se alegar a
existência de defeito do ato jurídico.
Salienta-se que já existem decisões
judiciais favoráveis ao ajuizamento da
ação negatória de paternidade em casos de
paternidade presumida na constância de
união estável.
Portanto, a ação negatória de
paternidade é uma solução eficiente tanto
para o pai presumido que verá amenizada
tamanha frustração familiar, tanto para o filho
que terá a liberdade de buscar sua realidade
biológica.
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Segundo Batizado de Capoeira de Rio Espera
Aconteceu no último dia
15 de novembro o II Batizado
de Capoeira e Troca de cordão
dos alunos do “Grupo Cativeiro
Capoeira” do CRAS de Rio
Espera.
O evento contou com a
presença de Mestres da Capoeira
e professores de Cipotânea,
Conselheiro Lafaiete, Bahia,
São Paulo e até mesmo um
integrante brasileiro residente
na Alemanha.

Houve uma roda de
capoeira e uma apresentação
com o mestre, que mostrou
técnicas de como praticar esse
esporte. Logo após foi servido
um almoço aos participantes.
De acordo com a
Administração Municipal, essa
tarde de lazer proporcionada
à população da cidade é uma
forma de divulgação da capoeira
que é um esporte muito bacana
e que envolve pessoas de

todas as idades: “A capoeira
está transformando a vida das
nossas crianças e adolescentes
e traz disciplina, saúde, cultura,
educação e lazer para a nossa
população”, destacou.
A Secretaria de Assistência
Social ainda parabenizou o
professor Léo do “Grupo
Cativeiro Capoeira” pelo seu
trabalho no CRAS de Rio Espera
e nos Distritos de Rio Melo e
Piranguita.

Fotos: divulgação CRAS

Rádio Atual FM completa cinco anos
No último dia 06 de
novembro, a Rádio Atual FM
98.7 completou cinco e muitas
foram as conquistas ao longo
desse tempo. A programação
preparada com carinho atrai
ouvintes de todas as idades e
em todos os cantos do mundo.
Entretenimento, prestações de
serviços, notícias, promoções
e muita música são marcas
registradas da emissora.
O sucesso é construído
diariamente e, aos poucos,
a Atual FM conquistou seu
espaço que é fruto da qualidade

técnica que é melhorada a
cada dia. O site da Rádio Atual
transmite em tempo real toda
a programação, onde informa,
educa e orienta. Através do
aplicativo
radiosnet,
você
ouvinte tem a oportunidade de
estar conectado em Rio Espera,
no Brasil e no mundo em seu
smartphone, tablet e smartv.
A
Rádio
Atual
compartilha
sempre
com
seriedade, respeito e ética, todo
o material que produz. Atual
FM já faz parte do dia-a-dia
de muitos cidadãos e é uma

semente que se transformou em
uma árvore da comunicação.
Parabéns a toda a
equipe da Rádio Atual e que
muitos
outros
aniversários
sejam comemorados e novas
conquistas sejam alcançadas
pela emissora.

