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EDITORIAL
 Quando o Papa Francisco esteve em visita ao nosso país, 
naqueles dias de sua permanência, a população católica e muitas 
pessoas de outras religiões ficaram impressionadas com a maneira 
simples do sumo pontífice, a sua alegria e espontaneidade. Ele 
trouxe uma mensagem de paz e de esperança, principalmente aos 
jovens, para que constituam um elo com Deus.
 A humanidade está cada vez mais materialista. O exemplo disso é notado pelo 
consumismo, pelo uso abusivo de drogas e a falta de respeito ao próximo. Temos a 
cada dia observado o número alarmante de agressões, intolerância de todos os tipos e 
que não nos levam a lugar nenhum. Nós vivemos, sim, em um mundo de ilusões. Não 
aprendemos a perder e a cada sinal de dificuldade ou derrota, achamos que é o fim do 
mundo e, por isso, a violência impera. Devemos lutar, mas no sentido de buscar uma 
maneira digna para que alcancemos nossos objetivos.
 Será que não há como melhorar? Espero que sim. E uma das maneiras é espelharmos 
na simplicidade, alegria e espontaneidade do Papa Francisco que um dia disse: “Não 
chores pelo que perdeste, luta pelo que tens. Não chores pelo que está morto, luta por aquilo 
que nasceu em ti. Não chores por quem te abandonou, luta por quem está contigo. Não chores 
por quem te odeia, luta por quem te quer. Não chores pelo teu passado, luta pelo teu presente. 
Não chores pelo teu sofrimento, luta pela tua felicidade. Com as coisas que vão nos acontecendo 
vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar, apenas siga adiante”.

Que Deus nos abençoe. Uma ótima leitura e até a próxima!

Jornalista e Editora do “Rio Espera em Foco”
Simone Santiago

 A Escola Estadual 
“Monsenhor Francisco” 
tem desenvolvido cada vez 
mais projetos que, além de 
trazer conhecimento para a 
comunidade escolar, valorizam 
a comunidade rioesperense.
 Recentemente foi criado 
pela instituição o projeto “Horta 
em Casa”, desenvolvido pelos 
alunos do Grêmio Estudantil, 
em parceria com os professores 
de Ciências e Biologia. A escola 
adquiriu dez quilos diferentes de 
verduras e legumes, os próprios 
alunos separam em saquinhos e 

fizeram a distribuição nas salas 
de aula.
 De acordo com o Diretor 
Marcos Roberto, o principal 
objetivo do projeto é estimular a 
atividade de cuidar de uma horta 
em casa, além de desenvolver 
o hábito de uma alimentação 
saudável e, também, valorizar 
quem trabalha no meio rural. 
 As sementes já estão 
espalhadas por todo o município 
e a escola já começou a receber 
as fotos das sementes cultivadas 
nas hortas das casas dos alunos.
Vale ressaltar, que a escola já 
conta com a própria horta 

cultivada com canteiros em 
forma de figuras geométricas 
que serve de exemplo e 
produz verduras e legumes na 
alimentação dos alunos. 

Foto: reprodução blogspot       

Escola Monsenhor Francisco cria projeto “Horta em Casa”



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

Dona Nicomedes                                
dia 16/09                      

Dimas Lourenço                  
dia 05/09

“Betinho”            
dia 16/09

Bruna - dia 05/09 e                      
João Henrique - dia 03/09 

“Leninha”                      
dia 16/09

 Paloma        
dia 06/09            

Sebastião Miguel    
dia 04/09              

José Maurício                       
dia 26/09            



Matriz de Nossa Senhora da Piedade está em obras
 Já tiveram início as obras de 
revitalização da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Piedade.
 Recentemente o telhado da 
igreja foi revitalizado e, desta vez, toda 
a pintura neoclássica será resgatada. A 
Paróquia já realizou vários eventos como 
promoção para arrecadar fundos em prol 
desta importante obra.
 De acordo com Padre Joselito, 
para maiores informações em relação 
a doações, os fiéis poderão entrar em 
contato com a Casa Paroquial de Rio 
Espera pelo telefone (31) 3753-1112.

 A Escola Estadual 
“Monsenhor Francisco” 
participou por mais um ano 
da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP) e teve três alunos 
como destaque que foram 
medalhistas.
 A OBMEP é um projeto 
criado para estimular o estudo 
da matemática entre alunos e 
professores de todas as escolas 
públicas do país e premia com 
quinhentas medalhas de ouro 
os melhores alunos de todo o 
Brasil.
 A olimpíada aconteceu 
em duas fases, sendo que na 
primeira participaram todos os 
alunos  da escola e os melhores 
classificados foram para a 
segunda fase onde havia apenas 
questões abertas.
 Concorrendo com todo 
o Brasil, a escola “Monsenhor 
Francisco” teve três medalhistas. 
Ganhou a medalha de ouro 
o aluno Joel Lucas do Carmo 
Silva, que recebeu a premiação 
das mãos da Presidenta do 
Brasil, Dilma Rousseff, em 
cerimônia que aconteceu no 

Rio de Janeiro.
 A medalha de prata foi 
para a aluna Laura Maria Silva 
Miranda e quem ganhou a 
medalha de bronze foi a aluna 
Giovanna Carolina Pereira de 
Matos. Ambas receberão as 
medalhas no final deste ano 
em cerimônia a ser realizada na 
Superintendência Regional de 
Ensino.
 Esses alunos, que 
receberam as medalhas da 
OBMEP,   participaram do 
Programa de Iniciação Científica 
(PIC) em Conselheiro Lafaiete 
com tudo pago e uma ajuda 
de custo.  Tal evento serviu 

como forma de despertar o gosto 
pela matemática e motivá-los 
na escolha profissional.   Desses 
alunos, que participaram do PIC, 
foram selecionados em todo o 
Brasil os que se sobressaíram para 
fazer um curso em Santa Catarina.  
 A aluna Giovanna Matos, 
que levou a medalha de bronze 
pela segunda vez, foi  uma das 
selecionadas para fazer esse 
curso em Santa Catarina, com 
tudo pago durante uma semana, 
juntamente com mais de duzentos 
alunos de todo o Brasil. Ela disse 
que foi uma experiência diferente 
e que contribuiu ainda mais para 
seu aprendizado.

Alunos da Escola Monsenhor Francisco são destaque na OBMEP

Alunas Laura e Giovanna, Diretor Marcos Roberto, aluno Joel e vice-diretora Sandra 
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Encontrão da melhor Idade em Rio Espera é realizado                                                     
com muita diversão e animação  

 Alegria e muita diversão 
marcaram o III Encontrão da 
Melhor Idade, que aconteceu 
no último dia 23 de agosto 
em Rio Espera, promovido 
pela Administração Municipal, 
através da Secretaria de 
Assistência Social e o Centro de 
Referência da Assistência Social 
(CRAS).
 O Encontrão teve como 
tema os anos 60 e contou com 
a participação, além do Prefeito 
de Rio Espera Marcílio, vice-
prefeito Márcio e a Presidente 
da Câmara Municipal “Tia 
Ana”, também dos prefeitos das 
cidades de Capela Nova, Lamim 

e Senhora de Oliveira.
 De acordo com a 
Secretária de Assistência Social, 
Alessandra, além de Rio 
Espera, o evento reuniu cerca 
de quinhentos participantes 
das cidades de Lamim, Catas 
Altas da Noruega, Santana 
dos Montes, Itaverava, Capela 
Nova, Senhora de Oliveira, 
Cristiano Otoni e Carandaí.
 Durante o encontro, 
cada cidade preparou uma 
apresentação referente aos 
anos 60. Houve também uma 
paródia preparada pelo Grupo 
da Melhor Idade de Rio Espera 
“Viver com Alegria” onde 

foi citado o nome de cada 
participante. Aconteceu também 
uma celebração presidida pelo 
padre Joselito.
 Como forma de guardar 
na memória o evento realizado 
em Rio Espera, cada cidade 
recebeu uma boneca princesa 
vestida com o tema dos anos 60 
e mais uma lembrança de Rio 
Espera.
 Segundo Alessandra, por 
mais esse ano, o Encontrão foi 
um sucesso de público e ela 
aproveitou para agradecer a 
todos que contribuíram para o 
sucesso de mais esse evento na 
cidade.

Fotos: divulgação CRAS            

Vem aí a IV Ação Social de Rio Espera, com brincadeiras, 
brindes, prestação de serviço à comunidade e várias atrações.
Mais uma vez, para a festa dos cruzeirenses, a Ação Social contará 

com a presença do mascote do Cruzeiro Esporte Clube: O Raposão.

Será dia 25 de setembro, a partir das 08 horas na Praça da Piedade.                        
Participe você também.



Festa de aniversário da Comunidade da Varginha
 Nos dias 30 e 31 de 
agosto, a comunidade da 
Varginha em Rio Espera, que 
tem como Padroeiro São 
Geraldo, esteve reunida para 
as comemorações da II Festa de 
aniversário.
 Foi um momento de 
animação, festa, encontro, 
descontração e oração dos 
moradores, que unidos 
realizaram mais uma bonita 
festa.
 Houve no dia 30 torneio 
de truco, a dança da quadrilha 
e super show com Zeto Borges 
dos Teclados. No domingo, 31 
de agosto, os apaixonados por 
adrenalina puderam desfrutar de 
um momento de diversão com 
os trilheiros, que foi organizado 
pelo Meio Quilo, Francisco 
e Cristiano. Assim como no 
ano passado, houve também 

a cavalgada, que saiu da casa 
do morador Abel e seguiu em 
direção ao campo da Varginha 
onde foram abençoados. E, 
logo depois, participaram da 
celebração da missa sertaneja.
 Ainda, uma roda de 
viola e show de talentos 
reuniram amigos para um 
momento de descontração e 
diversão. Aconteceu também 

um bingo para arrecadar fundos 
em benefício às melhorias na 
comunidade.
 A coordenadora Maria 
agradeceu em nome de 
toda a organização, àqueles 
que contribuíram direta e 
indiretamente para o sucesso 
dessa II Festa e pediu que 
o Padroeiro São Geraldo 
abençoasse a todos.

 Agora você que é 
apaixonado por leitura tem 
uma nova opção para usufruir 
desse hobby. Você poderá ler 
seus livros preferidos através da 
Biblioteca Digital de Rio Espera.
 Foi firmada uma parceria 
entre a Biblioteca Pública 
Municipal “Messias Brandão 
Sol” de Rio Espera e a Árvore 

de Livros, o que possibilitará o 
empréstimo digital de livros para 
atender a educação básica das redes 
de ensino pública e privada. 
 De acordo coma a Secretaria 
de Cultura, o acervo é constituído 
por diversas obras, desde temas 
gerais até os recomendados para 
estudos nas escolas: “Agora os leitores 
poderão ter acesso à Biblioteca 

Digital a partir de dispositivos 
como tablets, smartphones, 
computadores ou notebooks, 
tanto os pessoais como os 
que são fornecidos por muitas 
instituições. Basta fazer o 
cadastro para desfrutar de 
inúmeros livros e ter uma 
biblioteca para chamar de 
sua”, ressaltou. 
 Os interessados 
podem fazer o cadastro 
para empréstimo de livros 
na própria Biblioteca, que 
fica no Casarão da Piedade, 
na Praça da Piedade em Rio 
Espera, com funcionamento 
de 9h às 16h. 
 Maiores informações 
envie seu e-mail para: 
culturarioespera@gmail.com

Biblioteca Municipal inova e entra na era digital 

Foto: divulgação/BLOG CULTURA           
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De Olho no Direito
Aumentos Abusivos nos Planos de Saúde

Por: Pedro Henrique Silva Oliveira - Advogado 
Contato: advpedrohsoliveira@gmail.com

 “É notória a 
precariedade do atual quadro 
da saúde pública brasileira, 
sendo isto de fácil constatação 
pelas milhares de notícias 
que recebemos diariamente 
através dos mais variados 
meios de comunicação, tais 
como TV, internet, rádio, etc. 
 Diante disto, uma 
das opções para aquela 
pessoa que busca uma maior 
garantia e segurança naqueles 
momentos em que necessita 
de atendimento médico pode 
ser a contratação de um plano 
de saúde.
 Para isto é necessário 
que seja firmado entre a 
pessoa (segurada) e a empresa 
(seguradora) um contrato na 
modalidade “adesão”, ou seja, 
as condições e termos do pacto 
são impostas unilateralmente 
pela contratada, não existindo 
a liberdade do contratante em 
discutir as suas cláusulas.
 Por ser assim, em 
muitas das vezes este tipo de 
contrato acaba gerando um 
considerável desequilíbrio 
entre as partes, o que pode 
acarretar em sérios prejuízos 
ao consumidor. Consumidor 
sim, eis que não restam 
dúvidas de que se trata de 
uma relação de consumo em 
que devem ser respeitadas as 
regras do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90).
 Um exemplo deste 
desequilíbrio é a cláusula 
contratual que prevê o reajuste 

do valor da prestação mensal 
quando o segurado atinge a 
última faixa etária, qual seja 59 
anos de idade.
 Infelizmente ele ganha 
de “presente” da seguradora um 
aumento na sua mensalidade, 
sendo que em muitos do 
casos essa alteração pode 
chegar a dobrar ou até mesmo 
triplicar o valor, o que onera 
excessivamente o consumidor, o 
que não é permitido pela lei ¹.
É importante lembrar que antes 
da entrada em vigor do Estatuto 
do Idoso (Lei 10.741/03), esse 
aumento era efetuado quando 
o segurado atingia os 60 anos 
de idade. Porém, tal diploma 
legal proibiu expressamente 
esta prática, afirmando que 
“é vedada a discriminação 
do idoso nos planos de saúde 
pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da 
idade” ².
 Diante disto, como 
uma verdadeira manobra para 
alcançar lucros exorbitantes e 
burlar a lei, as seguradoras de 
saúde reduziram a última faixa 
etária para 59 anos.
 A justificativa para 
tal aumento, segundo elas, 
baseia-se no fato de que a 
pessoa dessa idade tem maior 
chance de utilizar os serviços 
médicos, o que, com o devido 
respeito, caracteriza verdadeiro 
preconceito e ofensa à dignidade 
da pessoa humana.
Deste modo, o Poder Judiciário 
vem coibindo a referida 

prática, declarando nula a 
cláusula contratual que prevê 
este exagerado aumento, 
permitindo que as empresas 
efetuem o reajuste de forma 
proporcional e razoável, 
girando, em média, em 30%.
 Exemplo disto pode 
ser retirado do julgamento de 
um recurso em que o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
considerou nula cláusula 
contratual que previa aumento 
de 90% na mensalidade do 
plano de saúde do consumidor 
que atingiu os 59 anos, 
determinando que o reajuste 
fosse feito de forma razoável, 
respeitando-se a boa-fé. 
 Assim, é aconselhável 
que você, consumidor que 
enfrenta este tipo de problema, 
procure um Advogado para 
ser melhor orientado em 
como requerer em juízo que 
o reajuste seja efetivado de 
acordo com a lei. 
 É muito importante 
que seja tomada a providência 
cabível, eis que na maioria 
das vezes, em decorrência 
deste aumento, vocês são 
levados a rescindir o contrato 
e, por consequência, ficam 
desamparados naqueles 
momentos em que mais 
necessitam de um atendimento 
médico rápido, eficaz e que 
seja capaz de solucionar o seu 
problema.” 

Consumidor, busque seus 
direitos!



 A Paróquia de Nossa Senhora da 
Piedade convida você e sua família para 
participar da nossa bonita festa, que 
reunirá centenas de fiéis.
 Além das celebrações e homenagens 
a Nossa Senhora, haverá também a 
parte artística, com várias atrações.
 Que Nossa Senhora da Piedade 
abençoe a todos. 


