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Reflexao~

"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o
coração, porque dele procedem as fontes da
vida."

Refletindo: Este versículo nos ensina que devemos
guardar o nosso coração. Este é um mandamento
do Senhor !!! O coração é o centro da nossa alma,
ele representa a força vital do ser humano, e
também a vida interior que abrange os desejos e as
emoções. Por isso não pode haver em nós: falta de
perdão, incredulidade, orgulho, avareza, imoralida-
de, ou qualquer outro sentimento que nos afaste de
Deus. Pelo contrário, devemos ter um coração
humilde, agradecido, amoroso, alegre, e ardente
pela presença de Deus.
Oração: Senhor Deus, por favor, ajuda-me a
guardar o meu coração dos desejos carnais, e das
paixões e tentações deste mundo. Enche meu
coração com o Seu Santo Espírito !!! Toma minha
vida e endireita os meus caminhos, cura minhas
emoções, restaura minha alegria, e santifica os
meus desejos. Perdoa-me porque muitas vezes eu
não tenho me esforçado o suficiente para resistir ao
mal. Tenha misericórdia da minha vida. Eu oro em
nome de Jesus. Amém.
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Não é só o corona: tomar sol nos horários
de pico aumenta risco de câncer de pele

O tempo ensolarado e
quente característico do
verão acende mais uma
preocupação em meio à
pandemia do novo coro-
navírus. De acordo com a
médica Lorraine Juri,
especialista em radiotera-
pia, além do risco de con-
trair a Covid-19 em prai-
as aglomeradas no Espí-
rito Santo, ficar exposto
ao sol nos horários de
pico pode causar câncer
de pele.

Segundo dados do
Instituto Nacional de
Câncer (INCA), o câncer
de pele não melanoma é
o tipo de tumor mais co-
mum no Brasil: corres-
ponde a 30% de todos os
tumores malignos regis-
trados no país, com mais
de 176 mil novos casos de
câncer da pele em 2020.

“É importante evitar
horário de exposição ao
sol entre 10 e 16 horas
(quando os raios ultravio-
letas estão em seu pico de
radiação), usar filtro so-
lar, óculos de sol com
lentes UV, chapéus com
abas largas, roupas que
cubram bem o corpo e,
sempre que possível, bus-
car abrigo embaixo de
sombras e árvores. O co-
ronavírus ainda não aca-
bou, é preciso redobrar os
cuidados para não piorar
a evolução da pandemia.
Tem que evitar aglomera-
ções”, afirma a médica,
do Instituto de Radiote-
rapia Vitória (IRV).

Praia com
distanciamento

A especialista reco-
menda ainda a não ficar
em locais aglomerados
durante o verão. A dica é
procurar uma praia mais
deserta, respeitar o dis-
tanciamento social de
um metro e meio de ou-
tras pessoas, além de sem-
pre higienizar as mãos.

“Tem que usar a más-
cara, sim, e manter dis-
tância de outras pessoas.
Se for o caso, considere ir
à praia fora do horário de
pico e para locais menos
populares. Ao ir para
uma piscina, lembre-se
de que, embora não exis-
ta evidência de propaga-
ção pela água tratada de
acordo com as recomen-
dações, as áreas comuns
exigem distanciamento,
máscaras e outras preca-
uções usuais”, orienta
Lorraine Juri.

A médica explica que
apesar de tantas campa-
nhas para a população se
conscientizar e se prote-
ger do sol para evitar o
câncer de pele, o fato de o
país ser de clima tropical,
com sol forte brilhando o
ano todo, contribui para
sua alta incidência.

“No caso dos brasilei-
ros, o problema se torna
mais grave porque gran-
de parte da população
ainda não tem o hábito
de passar filtro solar an-
tes de se expor ao sol, so-
mente quando vai à praia

ou piscina. Histórico fa-
miliar, características da
pele (pele clara é mais
propensa a desenvolver o
câncer) e excesso de expo-
sição solar são fatores de
risco para a doença”, ex-
plica a especialista.

De acordo com Lor-
raine Juri, alguns sinais
servem de alerta de que
há algo errado com a pe-
le.

“Uma lesão indicati-
va de câncer tem algumas
características marcan-
tes, como aparência ele-
vada e brilhante, averme-
lhada, castanha, rósea ou
multicolorida e que san-
gra facilmente; pinta pre-
ta ou castanha que muda
de cor e textura, torna-se
irregular nas bordas e
cresce de tamanho; e
mancha ou ferida que
não cicatriza e continua a
crescer, apresentando
coceira, crostas, erosões
ou sangramento”, pon-
tua.

Tratamento com
radioterapia

A radioterapia é um
dos tipos de tratamento
realizados atualmente
para combater o câncer
de pele. Dependendo do
estágio da doença, pode
apresentar altos índices
de cura.

“A radioterapia é uma
excelente opção de trata-
mento de câncer de pele.
Os tipos mais comuns
são os carcinomas baso-
celular e espinocelular.
Mas lembrando que a
radioterapia também
pode ser usada para trata-
mento de tumores mais
agressivos da pele, como
melanoma e tumores de
células de Merkel. A radi-
ação pode ser usada de
forma exclusiva, junto
com outro tratamento ou
depois de uma cirurgia.
O tipo de radiação varia
de acordo com o tipo de
tumor”, explica Lorraine
Juri.

Doença corresponde a 30% de todos os tumores malignos
registrados no país, com mais de 176 mil novos casos em 2020
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Conheça as novidades das Organizações
Curriculares na Rede Escolar Pública
Estadual para o Ano Letivo de 2021

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) divulgou as
diretrizes para as Organi-
zações Curriculares na
Rede Escolar Pública
Estadual para o ano letivo
de 2021.

A Educação Básica é
composta pelo Ensino
Fundamental e Ensino
Médio e pode ser desen-
volvida por meio das mo-
dalidades de ensino: Edu-
cação de Jovens e Adultos
(EJA), Educação Especi-
al, Educação Escolar Indí-
gena, Educação do Cam-
po, Educação Escolar

Quilombola e Educação
Profissional Técnica de
Nível Médio.

A subsecretária de
Estado da Educação Bási-
ca e Profissional da Sedu,
Andréa Guzzo Pereira,
ressaltou que, diante do
atual contexto educacio-
nal vivenciado ao longo
de 2020, as Organizações
Curriculares 2021 refle-
tem a política educacio-
nal da Rede Pública Esta-
dual. “Primamos pela
equidade da rede no que
tange ao direito de apren-
dizagem de todas e todos
estudantes, respeitando
seus contextos, suas histó-

rias, experiências e vivên-
cias”, disse Andréia Guz-
zo.

Conheça as
principais novidades:

Educação em Tempo
Integral

- Será ofertado o mode-
lo de 7 horas, no turno
matutino, em 10 escolas
de municípios diferentes;

- A Escola Estadual de
Ensino Fundamental e
Médio (EEEFM) Fazen-
da Emílio Schroeder, em
Santa Maria de Jetibá,
passará a ofertar pedago-

gia da alternância em
Tempo Integral.

Educação de Jovens e
Adultos (EJA) -

Diurno

- Implantação do
SEJA +: novas turmas
com carga horária ampli-
ada e inclusão das disci-
plinas “Mundo do Traba-
lho e suas Tecnologias” e
“Cultura Digital” como
preparação para o Mun-
do do Trabalho;

- Inclusão das discipli-
nas “Práticas e Vivências
Integradoras I e II”, como
Componente Integrador.

Educação de Jovens e
Adultos (EJA) -

Noturno

- Inclusão das discipli-
nas “Mundo do Trabalho
e suas Tecnologias” e
“Cultura Digital” como
preparação para o Mun-
do do Trabalho;

- Inclusão do Projeto
Integrador de Pesquisa e
Articulação com o Terri-
tório (PIPAT).

Educação de Jovens e
Adultos (EJA) no
Sistema Prisional

- Inclusão das discipli-
nas “Mundo do Trabalho
e suas Tecnologias” como
preparação para o Mun-
do do Trabalho.

Sistema
Socioeducativo

- Oferta da Modalida-
de EJA nas Unidades:
UNIP I, UNIMETRO,
CSE e UNIS Norte, com
a inclusão da disciplina
“Mundo do Trabalho e
suas Tecnologias” como
preparação para o Mun-
do do Trabalho;

- Inclusão da discipli-
na “Projeto de Vida” no
Ensino Fundamental
anos finais e Ensino Mé-
dio.

Ensino Médio

- Todos os estudantes
passarão a ter carga horá-
ria anual de 1.000 horas, o
que equivale, nos turnos

matutino e vespertino, a
seis aulas de 50 minutos
por dia;

- Os estudantes passa-
rão a ter aulas eletivas,
Estudo Orientado, Proje-
to de Vida, Redação e
Cultura Digital;

- Os estudantes que
optarem pela Educação
Profissional (Ensino Mé-
dio Integrado), passarão a
cursar tanto a parte técni-
ca, quanto a parte regular
no mesmo turno.

Educação Infantil e Ensi
no Fundamental

- Possibilidade de am-
pliação da carga horária
anual para 1.010 horas,
sendo seis aulas diárias de
50 minutos cada e 20 mi-
nutos de recreio;

- Nesse modelo, está a
inserção dos componen-
tes integradores: Projeto
de Vida e Estudo Orienta-
do, em todos os anos do
Ensino Fundamental
anos finais, sendo uma
aula semanal de Projeto
de Vida e duas aulas sema-
nais de Estudo Orientado.

População deve manter afastamento social, defende Pazuello

O ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, defen-
deu a importância de os
brasileiros continuarem
seguindo as recomenda-
ções das autoridades de
saúde como forma de
tentar conter o aumento
do número de casos do
n o v o c o r o n a v í r u s
(COVID-19).

"Todo mundo deve
estar focado em salvar
vidas. Cada um no seu
papel. Se o papel da pes-
soa é se prevenir para não
ficar doente, tomar seus
cuidados, manter o afas-
tamento social, este é o
papel dela", disse o mi-
nistro, em Manaus, onde
apresentou um balanço
das ações dos governos
federal e estadual para
tentar controlar a disse-
minação do coronavírus
no estado.

"Temos que nos cui-

dar. Temos que seguir as
orientações dos gestores.
Não adianta lutar contra
isto", disse Pazuello após
afirmar que todos têm
que colaborar para que o
país consiga superar a
doença. "O papel das
equipes de mídia é infor-
mar, manter a população
a par do que está aconte-
cendo para que ela fique
calma e confie em quem
está trabalhando. O dos
empresários é manter
suas estruturas funcio-
nando para preservar os
empregos das pessoas,
mas com a devida pre-
venção e cuidados médi-
cos".

O ministro reafirmou
que a população brasilei-
ra começará a ser vacina-
da ainda este mês. E que
as vacinas cuja segurança
e eficácia forem compro-
vadas serão distribuídas
para todo o país ao mes-
mo tempo, de acordo

com a proporção popula-
cional dos grupos consi-
derados prioritários. Pa-
zuello também ressaltou
que a população deverá
manter os cuidados que
já vêm sendo recomenda-
dos, como o uso de más-
cara, o distanciamento
social e a atenção à higie-
ne das mãos e de objetos,
mesmo após o início da
vacinação.

"Vamos vacinar em
janeiro. A vacina induz à
produção de anticorpos,
mas isto não acontece no
dia seguinte. A literatura
[médica] fala em 30 a 60
dias. Não é tomar a vaci-
na no dia 20 e, no dia 22
estar na rua fazendo fes-
ta", alertou Pazuello.

Tratamento precoce

O ministro disse que
devido à gravidade da
situação atual em Mana-
us, a prioridade deve ser o

tratamento precoce nas
unidades básicas de saú-
de. Desde dezembro, o
número de casos da co-
vid-19 na capital manau-
ara não para de aumen-
tar.

"Não temos 30 ou 60
dias para esperar a imuni-
zação total [de parte da
população a partir da
aplicação da vacina]. A
vacina faz parte de uma
estratégia, cujo principal
[ação] é o tratamento na
unidade básica de saúde,
o diagnóstico clínico fei-
to pelo médico", disse o
ministro, acrescentando
que não há "como resol-
ver esta situação se não
transformarmos o aten-
dimento precoce em prio-
ridade da prefeitura de
Manaus".

Dentre as ações em
curso, como a abertura
de novos leitos hospitala-
res para atendimento de
pacientes com a covid-19

e o transporte de cilin-
dros de oxigênio para
suprir o aumento da de-
manda, o ministro men-
cionou uma parceria com
o Hospital Sírio Libanês
de "auxílio na gestão hos-
pitalar". De acordo com
o ministro, a proposta é
que especialistas verifi-
quem os casos de pacien-
tes internados já em con-
dições de deixar os hospi-
tais, abrindo vaga para
outras pessoas.

"Na correria, às vezes
os médicos estão mais
ocupados com salvar al-
guém do que em ver
quem pode ir para lá ou
para cá. Então, um apoio
externo, neste momento,
ajudará nesta responsabi-
lidade. Com isso, preten-
demos ter mais 150 leitos
[disponíveis] ainda esta
semana, por desospitali-
zação para tratamento
residencial", explicou
Pazuello.

EBC Saúde

SEDU

Foto: divulgação
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O ministro reafirmou que a população brasileira
começará a ser vacinada ainda este mês
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Prefeitura Municipal de
São Gabriel abre mais de 100
vagas para estágio remunerado

A prefeitura munici-
pal de São Gabriel da
Palha, informou ontem,
quarta-feira (13), que ofer-
tará mais de 100 vagas
para estágio remunerado,
destinados para Ensino

Médio e Superior.
De acordo com infor-

mações, a disponibilida-
de de vagas será ofertada
nas áreas de educação,
saúde, administração,
finanças, jurídica, meio
ambiente, obras públicas
e outros.

Os interessados em
preencher a vaga, devem
deixar o seu currículo
para o cadastro de reser-
vas, no departamento de
RH da Prefeitura Muni-
cipal, de 12 horas às 18
h o r a s a t é o d i a
29/01/2021.

Editora Hoje

Dayson e Thiago Silva visitam
creches em São Gabriel

O presidente da
Câmara Municipal de
Sao Gabriel da Palha,̃

Dayson Marcelo Bar-
bosa, juntamente com
o 1º secretario, verea-́

dor Thiago Silva, esti-
veram na terça-feira
(12), visitando as cre-
ches Vovo Zefa e Mer-́

cedes Gomes.
De acordo com in-

formações, a visita foi
para fiscalizar questões
relacionadas a infraes-
trutura e merenda das
unidades, tendo em
vista a possibilidade de
um retorno das aulas
presenciais neste início
de ano.

Editora Hoje

A Loja Amigão em
São Gabriel da Palha,
está com oportunidade
de emprego para o car-
go de gerente.

Para preencher a
vaga é necessário aten-
der ao perfil desejado:

- Comercial
- Proativo
- Organização

-Comunicação
- Trabalho em equipe

Dentre os requisitos
estão:

- 2º grau completo ou
graduação nas áreas de
administração e ciên-
cias contábeis
- Experiência profissi-
onal com vendas e ges-
tão de pessoas
- Residir em São Ga-

briel da Palha
- Conhecimento do
Pacote Office

Remuneração: Salá-
rio e participação so-
bre resultados e benefí-
cios

Os interessados de-
vem enviar seu currí-
culo para o e-mail:
rh@lojasamigao.com.
br. Mais informações
pe lo te le fone (27)
99756-2594.

Loja Amigão em São Gabriel
está recebendo currículos
para o cargo de Gerente

A prefeitura muni-
cipal de Pancas, atra-
vés da Secretaria de
Saúde, divulgou na
manhã de quarta-feira
(13), um relatório com
o número de pacientes
atendidos na Farmá-
cia Básica da prefeitu-

ra, durante o ano de
2020.

Os números mos-
tram que mais de 24
mil pacientes foram
atendidos, o que equi-
vale a mais de duas mil
pessoas por mês. Ao
todo foram recebidas
30.108 receitas, cerca
de 2,5 mil mensais.

É importante res-
saltar que o número de
receitas é maior que o
número de pacientes,
pois o mesmo pode
apresentar mais de
uma receita ao longo
do mês. A Farmácia
Básica funciona ao
lado da Câmara Muni-
cipal de Pancas.

Mais de 24 mil pacientes foram atendidos
na Farmácia Básica de Pancas em 2020

Editora Hoje

Editora Hoje/PMP

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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MPES participa de reunião do Fórum
Capixaba de Mudanças Climáticas

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por
meio do dirigente do
Centro de Apoio de
Defesa do Meio Ambi-
ente (Caoa), promotor
de Justiça Marcelo Le-
mos Vieira, participou
da 2ª Reunião Ordiná-
ria do Fórum Capixa-
ba de Mudanças Cli-
máticas, que tem o obje-
tivo de promover a coo-
peração e o diálogo
entre os diferentes seto-
res da sociedade, para
discutir políticas públi-
cas para o enfrenta-
mento dos problemas
relacionados às mu-
danças climáticas e
suas consequências
socioambientais e eco-
nômicas. As iniciativas
resultantes do fórum
devem contribuir para
a implementação da
Política Estadual de
Mudanças Climáticas
e elaboração do Plano
Estadual de Mudanças
Climáticas, em articu-
lação com o Plano Na-
cional sobre Mudança
do Clima.

O promotor de Jus-

tiça Marcelo Lemos
agradeceu o convite
para participar da reu-
nião, enfatizando que
as pretensões do fórum
são extremamente rele-
vantes e importantes.
Lembrou a necessida-
de de haver uma inter-
face do fórum com o
Programa Nacional de
Controle de Qualidade
do Ar. “Temos um Pro-
jeto de Lei com o tema
tramitando na Assem-
bleia Legislativa. O
Ministério Público bra-
sileiro está voltado pa-
ra esta questão e temos
essa pendência de le-
gislação. O Brasil tem
algumas metas a cum-
prir, com base nas ori-
entações do Tratado de
Paris e do Governo Fe-
deral, e estamos atrasa-
dos nisso”, avaliou.

O governador Rena-
to Casagrande, em sua
manifestação, deixou
claro que é necessário
encaixar um trabalho
produtivo no fórum.
“Hoje foi apresentada
a primeira versão do
Plano Estadual de Mu-
danças Climáticas, que
precisa ser validado
por todos os membros

do fórum, porque se
trata de uma visão do
Governo. Agora, todos
têm a oportunidade de
fazer sugestões de mu-
danças, para que te-
nhamos um nor te,
uma bandeira para o
trabalho, principal-
mente da comissão
técnica. Assim, a cada
reunião, veremos o de-
senrolar de cada proje-
to, de cada ação, para
que o fórum tenha o
seu papel de destaque.
A ideia é que tenhamos
um documento de Esta-
do, que possamos fazer
o acompanhamento,
em um trabalho práti-
co e concreto que colo-
que o Espírito Santo
como referência”, dis-
se.

O Fórum Capixaba
de Mudanças Climáti-
cas deve se reunir mais
duas vezes em 2021. O
fórum é presidido pelo
governador, Renato
Casagrande, e tem re-
presentantes das secre-
tarias de Estado, ór-
gãos e autarquias, da
Federação das Indús-
trias do Espírito Santo
(Findes); da Federação
da Agricultura e Pe-

cuária do Estado (Fa-
es); da Federação das
Empresas de Trans-
portes do Estado do
Espírito Santo (Fe-
transportes); da Coor-
denação Estadual de
Proteção e Defesa Ci-
vil; e da Procuradoria-
G e r a l d o E s t a d o
(PGE).

Ainda em sua com-
posição, o fórum tem
um representante da

Assembleia Legislati-
va do Estado do Espíri-
to Santo (Ales); dois
integrantes do Conse-
lho Estadual de Meio
Ambiente (Consema)
e dois membros do
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos
(Cerh), que represen-
tam a sociedade civil
organizada e o setor
produtivo e de usuári-
os; um representante

de Instituições de Ensi-
no constituídas no Esta
do do Espírito Santo,
com notório conheci-
mento relativo aos pro-
blemas da mudança do
clima; um da Associa-
ç ã o N a c i o n a l d e
Órgãos Municipais de
Meio Ambiente (Ana-
ma); e um da Associa-
ção dos Municípios do
Espírito Santo (Amu-
nes).

Foto: divulgação

MPES

As iniciativas resultantes do fórum devem contribuir para a implementação da
Política Estadual de Mudanças Climáticas e elaboração do Plano Estadual de
Mudanças Climáticas, em articulação com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima
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Alunos da rede municipal de
Pancas vão ganhar kit escolar

Cerca de dois mil
alunos da rede munici-
pal de ensino de Pan-
cas, vão receber da pre-
feitura municipal, um
kit de material escolar
com caderno, massi-
nha de modelar, régua,
lápis de cor, canetinha,
caderno de desenho,
tinta guache, cola,
apontador, tesoura,
caneta, lápis, mochila e
estojo para o ano letivo
de 2021. Este é o tercei-
ro ano consecutivo em
que os alunos recebe-
rão o kit.

A notícia foi oficia-
lizada na segunda-feira
(11), no gabinete do
prefeito Dr. Sidiclei.
Participaram do mo-
mento a Secretária de
Educação Ângela Mar-
chesine e a nova Dire-
tora Pedagógica, Bár-

bara Faria.
“Estamos mais uma

vez em meu gabinete,
conversando com nos-
so cidadão panquense,
dando transparência
aos atos do poder exe-
cutivo. Estou muito
feliz por mais uma vez,
poder cumprir com nos-
sos compromissos. Já
estamos fazendo tam-

bém, os planejamentos
para o retorno das au-
las presenciais, assim
que o governo autori-
zar”, pontuou o prefei-
to Sidiclei.

“Estamos nos pre-
parando para o retorno
das aulas presenciais, já
compramos as másca-
ras, álcool em gel, tape-
tes sanificantes e todos

os outros materiais ne-
cessários para garantir
a segurança de todos”,
afirmou a Secretária de
Educação, Ângela Mar-
chesine.

"Estou muito ani-
mada, para que possa-
mos desenvolver novos
trabalhos neste ano que
se inicia, juntos vamos
crescer cada vez mais”,

destacou a Diretora
Pedagógica.

Tênis como parte do
uniforme escolar

Na oportunidade, o
prefeito Sidiclei assi-
nou o processo de ho-
mologação do proces-
so licitatório para a
compra de um par de

tênis para cada aluno.
O calçado passará a
compor o uniforme
escolar.

“O gasto com a edu-
cação é um investimen-
to para o futuro das fa-
mílias, é dessa forma
que conseguimos trans-
formar o mundo, com a
educação", completou
o prefeito Sidiclei.

Dia do Treinador de Futebol: o líder
por trás da conquista dos atletas

O treinador de fute-
bol é uma das figuras
essenciais na formação
de novos atletas e tam-
bém para a condução
de uma equipe, seja ela
amadora ou profissio-
nal. É responsável por
estratégias de jogo que
envolvem a elaboração
de esquemas táticos e
outras ações dentro e
fora do campo.

No dia 14 de janeiro
comemora-se o dia do
treinador de futebol,
uma das figuras mais
importantes do esporte.
O ‘professor’ como é na
maioria das vezes cha-
mado, é aquele que tra-

balha quase sempre
sobre pressão, princi-
palmente pelos torce-
dores que cobram dele
o melhor desempenho
possível.

À margem do gra-
mado, o treinador é o
responsável por mos-
trar os caminhos certos
para seus atletas em
campo. Cada passe,
drible e posicionamen-
to podem ser decisivos
em uma partida de fute-
bol.

Conversamos com
Leandro Custódio, trei-
nador do Centro de Tre-
inamento Viva em São
Gabriel da Palha e Vila
Valério, que comentou
sobre sua rotina e carre-

ira.

O dia a dia do
professor

"O dia a dia do trei-
nador se resume em
planejamento, muito
amor à profissão e prin-
cipalmente dedicação.
Esse contato diário
com os atletas e família
nos leva além do treina-
mento e passamos a ser
um conselheiro, psicó-
logo, amigo e uma peça
importante na forma-
ção do carácter para
essa geração", disse Le-
andro.

"As maiores dificul-
dades além da minha
limitação, pois uso uma

perna mecânica, no
âmbito estadual temos
dificuldades na valori-
zação tanto financeiro
tanto pessoal, devido
ao nosso Estado do
Espírito Santo não ter
uma visibilidade nacio-
nal no futebol profissio-

nal, então treinadores
com uma qualificação
elevada acabam indo
trabalhar em outro esta-
do", conta o treinador.

"Hoje tenho dois
Centros de Treinamen-
to, o CT VIVA em São
Gabriel e outro em Vila

Valério, porém tenho
proposta em trabalhar
em clubes de outro esta-
do e até em Portugal.
Com muita dedicação e
amor ao esporte, nós
superamos todos os
desafios", completou
Leandro.

Editora Hoje
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