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SOS Animais de São Gabriel 
faz arrecadação para tratar 
cachorro de rua com doença 
do carrapato e hérnia perineal
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Atleta gabrielense do projeto Corrente da Esperança 
participa de intercâmbio no Cruzeiro Esporte Clube
Paulo Cézar Gomes Terra Júnior de 15 anos tem aproveitado a oportunidade no clube mineiro

Emoção e talento 
encantam noite 
de Corais em 
São Gabriel da Palha 

Colaboradores da Cooabriel 
participam de treinamento 
Mapeamento Comportamental

Combate ao Aedes aegypti precisa ser
mantido mesmo nos dias de Inverno

Governo do Estado entrega 
equipamentos agrícolas para 
47 municípios capixabas
Águia Branca, Baixo Guandu, Barra de 
São Francisco, Boa Esperança, Marilândia 
e São Domingos do Norte estão entre 
os municípios contemplados
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Doações podem ser feitas através de 
PIX ou na compra de rifa
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Reflexao~

"Mais me regozijo com o caminho dos teus 
testemunhos do que com todas as riquezas."

Refletindo: Nosso tesouro e nossa verdadeira 
riqueza estão nas Escrituras, na Palavra de Deus, no 
testemunho que ela contém. A Bíblia é a direção de 
Deus para nossas vidas, nos conduz pelo bom 
caminho, através dela podemos evitar as armadi-
lhas do inimigo, e ter uma vida cheia de conquistas 
e abençoada por Deus. Ao invés de ver a Palavra de 
Deus apenas como um livro cheio de leis, regras e 
limites, devemos vê-la como um presente de amor e 
entender que o Senhor deixou Sua palavra para nós, 
para que fosse o nosso maior tesouro, por isso 
devemos valorizá-la mais do que riquezas.

Oração: Pai querido obrigado pela Sua palavra, e 
pelo cuidado que o Senhor teve em deixar as 
Escrituras para que pudéssemos conhecer mais de 
Ti, andar nos teus caminhos, e receber do Seu amor. 
Ensina-me a manter o hábito de estudo da Sua 
palavra, perdoa-me por não dar o devido valor a 
leitura bíblica, quero cada dia mais estar mais 
próximo de Ti, com mais fé, e com mais santidade, 
e eu sei que para isso eu preciso me dedicar mais às 
Escrituras. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Salmos 119:14

Governo do Estado anuncia R$ 30 mi 
para nova linha definanciamento do 
programa de Coinvestimento da Cultura

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
anunciou, na tarde de 
quinta-feira (30), a nova 
linha de financiamento 
do Programa de Coinves-
timento da Cultura - Fun-
do a Fundo, gerido pela 
Secretaria da Cultura 
(Secult). A nova modali-
dade é voltada à revitali-
zação do Patrimônio ma-
terial tombado do Estado 
e será incluída portaria e 
instrução normativa que 
regulamenta o segundo 
ciclo de 2022 do progra-
ma de Transferência vo-
luntária do Governo do 
Estado para os municípi-
os.

“Autorizei agora R$ 

30 milhões para Reforma 
do Patrimônio tombado 
Capixaba. Municípios 
podem apresentar pro-
postas ao Fundo a Fundo 
da Secult. É o maior in-
vestimento de todos os 
tempos. Um grande pas-
so na preservação da valo-
rização da nossa história 
e cultura”, disse o gover-
nador Renato Casagran-
de em seu Twitter.

As inscrições estão 
abertas e seguem até final 
de agosto, para todos os 
municípios do Estado.

Sobre o Programa de 
Coinvestimento - 
Fundo a Fundo

Programa de Coin-
vestimento - Fundo a 

Fundo amplia significa-
tivamente o volume de 
fomento à cultura do 
Espírito. O programa é 
um instrumento legal 
que possibilita agilidade 
e capilaridade no inves-
timento à cultura, sem-
pre em parceria com a 
municipalidade.

O primeiro ciclo do 
programa previu a desti-
nação de recursos para a 
criação de editais muni-
cipais de cultura, a fim 
de beneficiar os artistas 
locais, as culturas tradi-
cionais populares e o 
patrimônio imaterial, 
tendo como base a tridi-
mensionalidade da cul-
tura: cultura como ex-
pressão simbólica de 

um povo, cultura como 
direito e cidadania e 
cultura como economia 
que gera renda e traba-
lho, de acordo com o 
Art. 6° da Lei Comple-
mentar 458, de 20 de 
outubro de 2008.

Este segundo ciclo 
prevê a transferência de 
recursos para a revitali-
zação do Patrimônio 
tombado e em processo 
de tombamento pelo 
Estado, pela União 
(IPHAN) e municípios 
(no último caso, tomba-
dos até 2021) benefici-
ando tanto edificações 
isoladas como requalifi-
cação urbana de sítios 
históricos (conjunto de 
bens). 

Secult 

X Simpósio Capixaba de Memória Institucional 
debate a inserção da mulher na carreira jurídica 

O Ministério Público 
do Estado do Espírito San-
to (MPES), por meio do 
Centro de Estudo e Aper-
feiçoamento Funcional 
(Ceaf), em parceria com o 
Colégio de Diretores de 
Escolas e Centros de Estu-
dos e Aperfeiçoamento 
Funcional do Espírito San-
to (CDEMP) e com a Esco-
la Nacional do Ministério 
Público (Enamp), reali-
zou, na segunda-feira (27), 
o X Simpósio Capixaba de 

Memória Institucional. O 
evento online reuniu apro-
ximadamente 100 pessoas, 
entre membros do MPES e 
de Ministérios Públicos de 
outros Estados, além de 
servidores e colaboradores 
e participantes do público 
em geral. 

O encontro teve o obje-
tivo de debater a inserção 
da mulher nas carreiras 
jurídicas e seus reflexos no 
profissionalismo, bem 
como a equidade de gêne-
ro no mundo profissional 
do Direito, além de avaliar 

as consequências do in-
gresso tardio das mulheres 
em carreiras jurídicas tra-
dicionais. 

A procuradora-geral 
de Justiça do MPES, Luci-
ana Andrade, abriu o even-
to e, após saudar os partici-
pantes, destacou a impor-
tância do tema. Apresen-
tou, ainda, a palestra “A 
presença feminina no 
MPES”, na exposição divi-
dida com a promotora de 
Justiça Cláudia Regina 
dos Santos Albuquerque 
Garcia, assessora do Gabi-

nete da Procuradoria-
Geral de Justiça. A apre-
sentação trouxe informa-
ções da invisibilidade da 
mulher na história e as 
etapas que enfrentaram 
para alcançar seu espaço 
em ambientes públicos no 
Espírito Santo, ressaltan-
do a participação das mu-
lheres do Ministério Públi-
co capixaba. 

O evento foi encerrado 
com perguntas e debate 
mediado pelo dirigente do 
Ceaf, o promotor de Justi-
ça Hermes Zanetti Junior. 

MPES
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SOS Animais de São Gabriel 
faz arrecadação para tratar
cachorro de rua com doença 
do carrapato e hérnia perineal

O projeto “SOS Ani-
mais – Ação entre ami-
gos” está realizando 
uma ação para ajudar 
no tratamento do Ama-
relão, um cachorro de 
rua diagnosticado com 
doença do carrapato e 
hérnia perineal. Uma 
vaquinha de R$ 1,00 
está sendo realizada, a 
doação pode ser feita 
p e l o  P i x  ( C N P J ) 
41.757.306/0001-74, 
uma rifa de uma caixa 
de sorvete de 10 litros 
também está sendo 
feita e pode ser adquiri-
da através do PicPay 
de Andrieli Brunhara. 

De acordo com in-
formações, após reali-
zar a internação do 
Amarelão, foi consta-
tado que o mesmo esta-
va com a doença do 
carrapato (uma infec-
ção grave causada por 
hemoparasitas que ata-
cam o sangue do ca-
chorro e pode levar à 
morte), por isso, antes 
de realizar a cirurgia 
para tratar a hérnia pe-
rineal seria necessário 
realizar o tratamento 
da doença do carrapa-
to, algo que deve levar 
cerca de 28 a 30 dias, e 
durante esse período 
ele será acompanhado 
por uma clínica.

Após o tratamento 
e se estiver em boas con-
dições a cirurgia para 

tratar a hérnia perineal 
será marcada. 

Ajude o Amarelão 

Contribua com R$ 

1 , 0 0 :  P i x  ( C N P J ) 
41.757.306/0001-74 

Rifa: https:// pic-
pay.me/ andriele.bru-
nhara 

Ministério viabiliza 
reajuste de salário para 
agentes de saúde

Editora Hoje 

Mais de 280 mil 
agentes comunitários 
em saúde e de combate 
a endemias profissio-
nais em todo Brasil se-
rão beneficiados com 
duas portarias que ofi-
cializam o aumento da 
remuneração desses 
profissionais. Elas libe-
ram R$ 2,2 bilhões em 
crédito adicional para 
custear a medida. 

A normativa do go-
verno atende o que de-
termina a Emenda 
Constitucional nº 120, 
de 5 de maio de 2022, 
aprovada pelo Con-
gresso Nacional. Se-
gundo a norma, o in-
centivo federal para o 
financiamento desses 
profissionais não deve 
ser inferior a dois salá-
rios mínimos. 

Segundo o ministro 

da Saúde, Marcelo Qu-
eiroga, “os agentes co-
munitários de saúde e 
endemias são os olhos 
e ouvidos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
na casa dos brasilei-
ros”. Os profissionais 
são essenciais para a 
integração entre servi-
ços de saúde da Aten-
ção Primária e a comu-
nidade, e devem estar 
vinculados às Unida-
des Básicas de Saúde 
(UBS) e credenciados 
pelo Ministério da Saú-
de. 

Salário reajustado 

Com a mudança, a 
remuneração por agen-
te passa a ser de R$ 
2.424,00. Já os agentes 
de combate a endemi-
as têm outra função. 
Eles trabalham na pre-
venção de doenças co-

mo dengue, zika, chi-
kungunya, raiva, febre 
amarela e leishmanio-
se. Também são res-
ponsáveis pelas ações 
de orientações da popu-
lação quanto aos prin-
cipais sintomas e aju-
dam no controle dos 
casos suspeitos em ca-
da região e na vacina-
ção de cães e gatos con-
tra raiva. 

Para o presidente 
da Federação Nacio-
nal dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e 
Endemias (Fenasce), 
Luis Claudio, “esse 
momento é histórico, 
pois uma luta de 11 
anos hoje se consagra 
com esse reajuste. 
Esses profissionais não 
medem esforços para 
levar o SUS até a popu-
lação, principalmente, 
aquela vulnerável”, 
explicou.

EBC Saúde

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Fotos: divulgação 
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Emoção e talento encantam 
noite de Corais em 
São Gabriel da Palha 

A igreja Matriz de 
São Gabriel da Palha 
recebeu no último final 
de  semana ,  o  VI I 
Encontro de Corais. 
Após 2 anos sem os 
encontros devido à pan-
demia, a população 
gabrielense se reuniu 
para contemplar o 
evento. 

Segundo informa-
ções, o Coral Arcanjo 
Gabriel foi criado pelo 
Padre Jonas Nunes 
Coutinho há mais de 
15 anos, já o Encontro 
de Corais foi idealiza-
do pelo Padre Éder Ma-
taveli Vargas e passou a 
ser um propósito que 
além de levar música, 
reúne amigos e famíli-
as. 

O evento teve sua 
abertura com a Banda 
Municipal Tenente Jair 
da Luz de São Gabriel 
da Palha e contou com 
a participação do Co-
ral Arcanjo Gabriel - 
São Gabriel da Palha, 
Coral São Marcos - 

Coral das três paróqui-
as de Nova Venécia, 
Coral São Sebastião - 
Coral da paróquia de 
Novo Brasil - Governa-
dor Lindenberg, Gru-
po Musical Adonai - 
C o l a t i n a  e  C o r o 
INCANTO - Prefeitu-
ra Municipal de Jagua-
ré. 

A organizadora do 
Encontro e Regente, 
Gislene Bohry Wil-
vock, comentou sobre 
o evento: "A Igreja esta-
va lotada, os 5 corais 
participaram, a banda 
Municipal fez uma be-
líssima apresentação. 
Tenho recebido feed-
back das pessoas di-
zendo que o Encontro 
foi muito legal, muito 
cheio de cultura, mui-
tas músicas diferentes 
como a música sacra e 
popular. Compositores 
nacionais como Alceu 
Valença, Paulinho Pe-
dra Azul e Luiz Gon-
zaga. Foi utilizado Pi-
os de passarinhos co-
mo sabiá, bem-te-vi e 
também foi utilizado o 

pau de chuva que é um 
bambu com conchi-
nhas do mar dentro 
que faz o som da chu-
va". 

"Dava para ver nos 
coristas a vontade de 
tocar e participar, todo 
mundo gostou de parti-
cipar e é muito bom 
poder mostrar esse tra-
balho aqui no Norte 
para dizer que a músi-
ca e cultura também 
existem no Norte do 
Estado e já estamos 
pensando  no  VII I 
Encontro de Corais no 
ano que vem, nós não 
vamos parar não. O 
evento foi muito im-
portante para mostrar 
que aqui no Norte e 
Noroeste nós temos 
música de qualidade 
com canto coral e mui-
tos instrumentistas. Eu 
tenho uma escola de 
música onde ministro 
aula de piano, teclado, 
flauta e técnica vocal 
com muitos alunos, os 
pais investem na edu-
cação musical dos fi-
lhos", concluiu. 

Combate ao Aedes aegypti precisa ser
mantido mesmo nos dias de Inverno

Teve início no Brasil a 
estação mais fria do ano, 
o Inverno. Mesmo neste 
período de constante que-
da de temperatura, é im-
portante que a população 
continue adotando medi-
das de prevenção contra 
o Aedes aegypti, mosqui-
to transmissor de arbovi-
roses como a dengue, 
zika e Chikungunya.

Para evitar a prolife-
ração do mosquito, é ne-
cessário que ações sim-
ples sejam realizadas pe-
la população, como: man-
ter as calhas sempre lim-
pas; as caixas d’água bem 
vedadas; escovar as bor-
das das vasilhas de água e 
comida de animais; dei-
xar garrafas de cabeça 
para baixo, descartar li-
xos, entulhos e pneus nos 

locais adequados, retirar 
a água dos pratos de plan-
tas. 

Além disso, é impor-
tante manter os quintais e 
áreas de serviço bem var-
ridos, eliminando recipi-
entes que possam acumu-
lar água, como tampinha 
de garrafa, folhas e saco-
las plásticas, independen-
temente da estação do 
ano. 

Vale lembrar que a 

pessoa infectada geral-
mente apresenta sinto-
mas como febre, dor de 
cabeça, dores pelo corpo, 
náuseas ou, até mesmo, 
pode não apresentar qual-
quer sintoma, isso varia 
de pessoa para pessoa. E 
é essencial que em qual-
quer suspeita da doença, 
que a população busque 
por atendimento nos ser-
viços de saúde mais pró-
ximo de sua residência.

Foto: divulgação 

Foto: Arquivo Pessoal 

Editora Hoje

SESA
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Colaboradores da Cooabriel participam de
treinamento Mapeamento Comportamental

A Cooabriel pro-
moveu mais um treina-
mento para os colabo-
radores voltado ao de-
senvolvimento com 
base em gestão com-
portamental. Essa é a 
quarta turma a receber 
a capacitação que teve 
início no ano passado. 

O evento, que con-
tou com a parceria do 
Sistema OCB-ES, foi 
realizado no dia 29 de 
junho, em São Gabriel 
da Palha, sob a organi-
zação da equipe de re-
cursos humanos da 
cooperativa. 

O treinamento, cha-
mado de Mapeamento 
Comportamental, é 
uma ferramenta para 
levar o participante a 
identificar diversas 
competências e suas 
principais característi-
cas, além de ser uma 
grande oportunidade 
para o autoconheci-
mento e o desenvolvi-
mento profissional e 
pessoal. É aplicado em 
duas etapas. A primei-
ra de forma on-line e a 

segunda é presencial, 
em grupo. 

Ao todo, 160 cola-
boradores de diversos 
setores já participaram 
da capacitação que é 
conduzida pela direto-
ra executiva da Kato 
Consultoria & Treina-
mento, a consultora 
Roberta Kato. 

O treinamento re-
força aspectos impor-
tantes da inteligência 
emocional, autoavali-
ação, compreensão 
das diferenças com-
portamentais e cons-
trução do Plano de De-
senvolvimento Huma-
no (PDI). 

A gerente de recur-
sos humanos da Cooa-
briel, Marlene Mene-
gassi, ressaltou a im-
portância da realiza-
ção dessa iniciativa, 
que propõe levar os 
colaboradores ao auto-
desenvolvimento para 
reforçarem e compre-
enderam suas princi-
pais características, e 
com isto, aprenderem 
a lidar com  suas emo-
ções e compreenderem 
os perfis de comporta-

mento dos colegas. 
“Mudanças aconte-

cem quando você tem 
o autoconhecimento, 
você passa a ter o auto-
controle das suas emo-
ções e passa a ter maior 
compreensão ao se 
comunicar com o ou-
tro”, disse. 

Ainda,  segundo 
ela, estão programa-
das novas turmas para 
julho e também para o 
próximo ano. 

O técnico e consul-
tor de vendas na Loja 
de São Gabriel, Carlos 
Keppe, foi um dos par-
ticipantes do treina-
mento. “Foi muitíssi-
mo importante, prime-
iro pela boa palestra. E 
o incrível foi o resulta-
do que encontramos 
sobre nós mesmos. O 
resumo de tudo, reve-
lou exatamente o meu 
perfil. Me permitiu 
validar quem sou em 
tudo, tanto nos pontos 
positivos, quanto nega-
tivos e o que poderei 
melhorar. Foi uma 
grande oportunidade 
da gente se conhecer 
melhor. Só agradeço”, 

afirmou. 
A Secretária Exe-

cutiva, Francielle Nu-
nes Eduardo, partici-
pou e disse que o trei-
namento foi uma opor-
tunidade de responder 
perguntas sobre o auto-
conhecimento e traba-
lhar pontos importan-
tes tanto no desenvol-
vimento pessoal quan-
to profissional. “O pon-
to alto foi receber a ava-
liação do nosso perfil. 
Confesso que foi mui-
to importante esse di-
agnóstico, me trouxe 
contentamento reco-
nhecer quem sou, co-
mo estou e quem eu 

quero ser, meus pontos 
fortes e o que eu posso 
melhorar em todas as 
áreas da vida”. 

Quem também este-
ve presente foi a analis-
t a  d e  m a r k e t i n g , 
Ândria Manhães Fari-
as. “Estou muito grata 
à Cooabriel pelo privi-
légio de participar em 
um treinamento como 
este. Conhecer o meu 
perfil, as minhas prefe-
rências e também as 
fraquezas na minha 
personalidade contri-
buem muito para que 
eu me torne, não só 
uma profissional, co-
mo também, uma pes-

soa melhor. Inteligên-
cia emocional é um 
tema muito discutido 
hoje em dia, ter a opor-
tunidade de entender 
do que se trata e conhe-
cer estratégias para 
desenvolver essa habi-
lidade é algo muito 
importante. Todos que-
remos alcançar a reali-
zação e a felicidade, 
isso às vezes pode pare-
cer impossível, mas 
quando participamos 
de um curso assim, 
passamos a perceber 
as possibilidades que 
existem, muitas vezes 
até já dentro de nós”, 
ressaltou. 

Fotos: divulgação/Cooabriel

Cooabriel 
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Governo do Estado entrega equipamentos
agrícolas para 47 municípios capixabas

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria da Agricultura, 
Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag), 
entregou 92 equipa-
mentos agrícolas para 
47 municípios capixa-
bas, na quinta-feira 
(30), em solenidade 
realizada no Pavilhão 
de Carapina, na Serra. 
É a maior entrega de 
equipamentos da his-
tória da agricultura 
familiar no Espírito 
Santo. O investimento 
passa de R$ 24 mi-
lhões.

As entregas são fru-
to de emendas parla-
mentares estaduais e 
federais, além do apor-
te financeiro do Go-
verno do Estado, por 
meio da Seag. Para o 
secretário de Estado 
da Agricultura, Mario 
Louzada, esse é um 
dos maiores investi-
mentos em infraestru-
tura rural já feitos no 
Estado.

“Só em 2022, inves-
timos R$ 180 milhões 

na compra de 195 equi-
pamentos agrícolas 
para os municípios ca-
pixabas. É uma marca 
histórica para a agri-
cultura capixaba que 
só está sendo possível 
ser alcançada graças 
ao trabalho sério do 
Governo do Estado, 
que está presente em 
todos os municípios do 
Espírito Santo. Esta-
mos conseguindo im-
pulsionar o desenvol-
vimento do Estado e 
não vamos parar”, res-
saltou o secretário da 

Agricultura.
Os equipamentos 

foram distribuídos aos 
municípios de Afonso 
Cláudio, Água Doce 
do Norte, Águia Bran-
ca, Alegre, Alfredo 
Chaves, Anchieta, Api-
acá, Aracruz, Atílio 
Vivácqua, Baixo Guan-
du, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, 
Brejetuba, Cachoeiro 
de Itapemirim, Colati-
na, Conceição do Cas-
telo, Domingos Mar-
tins, Ecoporanga, Go-
vernador Lindenberg, 

Guaçuí, Iconha, Irupi, 
Itarana, Iúna, Jaguaré, 
João Neiva, Laranja 
da Terra, Linhares, 
Marechal Floriano, 
Marilândia, Monta-
nha, Mucurici, Muniz 
Freire, Muqui, Nova 
Venécia, Piúma, Pon-
to Belo, Rio Novo do 
Sul, São Domingos do 
Norte, São José do Cal-
çado, São Mateus, São 
Roque do Canaã, Var-
gem Alta e Vila Pavão.

Esses equipamen-
tos vão auxiliar nos 
serviços diários para 

garantir as melhores 
condições de trabalho 
no campo. Além disso, 
os novos equipamen-
tos poderão ser utiliza-
dos em outras ações 
para benefício da popu-
lação.

"Ando muito pelo 
interior e, quando a 
gente encontra as pes-
soas que são beneficia-
das pelas entregas, é 
gratificante demais. 
Cada implemento, má-
quina ou veículo faz 
uma diferença gigante 
na vida das famílias 

rurais e das adminis-
trações municipais. 
Serviços são executa-
dos, associações e coo-
perativas de produto-
res são potencializa-
das. Fico feliz por ter 
feito parte dessa histó-
ria como secretário da 
Agricultura", destacou 
o deputado federal, 
Paulo Foletto.

"O Gover no do 
Estado tem feito inves-
timentos importantes 
na agricultura familiar 
capixaba. São entregas 
em infraestrutura ru-
ral, programas e políti-
cas públicas que estão 
auxiliando no desen-
volvimento das propri-
edades. Hoje é um dia 
para celebrar e agrade-
cer", disse o deputado 
estadual, Dary Pa-
gung.

"Estamos muito 
satisfeitos com os in-
vestimentos que o Go-
verno do Estado tem 
feito nos municípios. É 
um Governo humano 
e que olha pelo seu po-
vo", afirmou o prefeito 
de Vargem Alta, Elie-
ser Rabello.

Águia Branca, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Marilândia
e São Domingos do Norte estão entre os municípios contemplados

Suplemento alimentar pode ser prescrito
por biomédicos, diz conselho 

Uma nova resolu-
ção do Conselho Fede-
ral de Biomedicina 
(CFBM) regulamenta 
as condições para que 
biomédicos possam 
assumir a responsabili-
dade técnica de empre-
sas que produzem e 

comercializam suple-
mentos alimentares. 

Além de devida-
mente registrados no 
conselho, os profissio-
nais deverão ter habili-
tação em análises clíni-
cas ou bromatológicas 
ou, ainda, em fisiolo-
gia do esporte e da prá-
tica do exercício físico. 

A Resolução nº 348 
do CFBM também au-
toriza que biomédicos 
habilitados em acu-
puntura; biomedicina 
estética ou em fisiolo-
gia do esporte e da prá-
tica do exercício físico 
prescrevam suplemen-
tos alimentares, desde 
que estes sejam isentos 

de orientação e da obri-
gatoriedade de prescri-
ção médica. 

Definição 

O texto da resolu-
ção lembra que suple-
mentos alimentares 
não são considerados 
medicamentos e não 

têm finalidade de pre-
venir, tratar ou curar 
doenças, destinando-
se a “suplementar a 
alimentação de indiví-
duos saudáveis com 
nutrientes, substâncias 
bioativas, enzimas ou 
probióticos, isolados 
ou combinados”. 

Por definição, o bio-

médico é o profissio-
nal responsável por 
identificar, classificar e 
estudar os microrga-
nismos causadores de 
enfermidades; realizar 
exames diagnósticos; 
desenvolver medica-
mentos e produzir vaci-
nas, entre outras fun-
ções. 

Profissionais poderão prescrever suplementos de caráter não medicinal
Agência Brasil
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Atleta gabrielense do projeto Corrente da Esperança 
participa de intercâmbio no Cruzeiro Esporte Clube

No sábado (25), o atle-
ta Paulo Cézar Gomes 
Terra Júnior de 15 anos da 
equipe CDE FUTSAL do 
projeto Corrente da Espe-
rança, embarcou em uma 
viagem para Belo Hori-
zonte. Na oportunidade, 
o atleta participa de um 
intercâmbio avaliativo no 
Cruzeiro Esporte Clube. 
O projeto Corrente da 
Esperança oferece ativi-
dades artísticas, culturais 
e esportivas de forma to-
talmente gratuita, volta-
das para o desenvolvi-
mento das capacidades e 
talento das crianças e ado-
lescentes, proporcionan-
do convivência social, 
protagonismo e autono-
mia.

O treinador voluntá-
r i o  n a  e q u i p e  C D E 
FUTSAL, Ueliton Ro-
cha, comentou sobre a 
oportunidade que o Atle-
ta Paulo está recebendo e 
como o projeto soma na 
vida do próximo: "É grati-
ficante o atleta estar rece-
bendo essa primeira opor-
tunidade, pois sabemos o 
quanto é bom não só para 
quem estar recebendo a 
oportunidade, mas tam-
bém para o projeto e o 
nosso bairro ser visto. O 
Júnior, como nós chama-
mos, é uma criança baca-
na que corresponde tudo 
que o projeto tenta passar, 
um menino atencioso nos 
seus objetivos, respeita-
dor e estudioso. O projeto 
Corrente da Esperança 
soma muitas característi-
cas, uma delas é unir as 
crianças, poder mostrar a 

elas o quanto é importan-
te estar ligado ao projeto, 
vejo que não é só para par-
ticipar de oficinas, mas é 
como uma segunda esco-
la, tirando as crianças de 
más influências que no 
decorrer da vida vão apa-
recendo".

Mário Pereira Batista 
é parceiro do projeto Cor-
rente da Esperança, repre-
s e n t a n t e  d a  J Y 
ESPORTES e foi acom-
panhando o atleta na ava-
liação: "Poucos jovens 
têm a oportunidade de 
conseguirem um inter-
câmbio em um clube gran-
de hoje, quando conse-
guem, passa a servir de 
inspiração para seus cole-
gas que talvez queiram 
uma oportunidade tam-
bém. O incentivo colabo-
ra com outras atividades 
importantes como os estu-
dos e a disciplina do atle-
ta. O atleta Paulo se inte-
grou a categoria de base 
do Cruzeiro com o treina-
dor Wendel, ex-jogador 
do Vasco e Cruzeiro, co-

meçando o período de 5 
dias de avaliação, lem-
brando que não é peneira, 
é um intercâmbio onde o 
atleta treina com a equipe 
principal do clube, as ex-
pectativas são boas, mas 
não é fácil, porque os atle-
tas do clube vem de um 
ritmo forte, mas estamos 
na torcida", pontuou.

"Quem quer seguir 
essa carreira tem que se 
preparar bastante, seja 
física ou psicologicamen-
te porque não é fácil, nun-
ca se venda um sonho de 
uma criança, a iludindo 
que tudo é simples e fácil 
porque não é. A saudade 
da família e dos amigos, a 
competição interna diá-
ria, o rigor e disciplina, 
então tudo é o que faz o 
atleta nem tentarem. Mas 
digo sempre acreditem 
em seus sonhos, se dedi-
quem, corram atrás que 
vocês jovens podem che-
gar lá", concluiu Mário.

"O atleta recebeu aju-
da de custo para transpor-
te, hospedagem e alimen-

tação, das cooperativas:  
C O O P C A M , 
COOPESG, SICOOB E 
COOABRIEL, que nesse 
ano abraçaram o Projeto 
Corrente da Esperança - 
CÁRITAS, e entre as 
ações possibilitaram a 
viagem do atleta. Outra 
ação importante das coo-
perativas será a realização 
do Evento de Comemora-
ção ao 'Dia C' - Dia de 
Cooperar, que acontecerá 
no próximo domingo, dia 
3 de julho, na quadra de 
esportes do bairro Asa 
Branca", comentou Ilza 
Gonçalves Terra, coorde-
nadora do Projeto Cor-
rente da Esperança.

Na oportunidade o 
empresário Jovane Sique-
ira comentou sobre o in-
tercâmbio e a qualidade 
dos atletas gabrielenses: 
"Conheci o ex-secretário 
de esportes de São Gabri-
el da Palha, Mário Pereira 
Batista, em sua passagem 
pela secretaria em 2018 
onde firmei parceria para 
que os atletas do Projeto 

Espor te Comunitár io 
jogassem para a equipe 
gabrielense naquele ano. 
Eu sou fundador e coor-
d e n a d o r  d o  P r o j e t o 
Esporte Comunitário do 
bairro Ayrton Senna, que 
é responsável pela revela-
ção dos atletas Matheus 
Costa Gomes desde 2018 
no Fluminense RJ e Yann 
Neves desde 2019 no Cru-
zeiro.

"Atualmente resido 
na cidade de Belo Hori-
zonte onde continuo tra-
balhando no futebol de 
base, eu convidei o Mário 
para trabalhar na JY 
Esportes, que tem como 
atividade fazer captação 
de base e oportunizar atle-
tas em grandes clubes na-
cionais. Hoje em nossa 
empresa temos vários 
atletas entre os destaques, 
cito o Kaio Rendrik de 
Colatina e Leonardo Go-
mes da cidade de Unaí-
MG que estão disputando 
campeonatos nacionais e 
o campeonato mineiro. 
Nesta semana tivemos a 

oportunidade de trazer de 
São Gabriel da Palha o 
atleta Júnior do Projeto 
Corrente da Esperança 
para integrar a categoria 
de base do Cr uze i ro 
Esporte Clube para uma 
semana de intercâmbio de 
avaliação, o atleta já se 
apresentou e está concen-
trado no clube".

"Estamos otimistas 
com a quantidade de bons 
atletas em São Gabriel da 
Palha e região e em breve 
estaremos visitando a 
cidade para avaliar um 
possível núcleo e o Mário 
será nosso representante 
legal para captação de 
atletas de futebol de base 
no município e região", 
concluiu.

Paulo tem agarrado 
toda a oportunidade e 
comemora diante a nova 
fase: "Quase todo menino 
sonha ser jogador de fute-
bol e no projeto Corrente 
da Esperança ensinam 
que todos nós podemos 
sonhar e realizar, que pre-
cisamos estar preparados 
para quando a oportuni-
dade chegar. Participar 
desse intercâmbio está 
sendo uma grande chance 
de aprendizado e expe-
riência. O Cruzeiro é gi-
gante, uma galera muito 
top, estou sendo muito 
bem acolhido aqui. Inde-
pendente de qualquer 
coisa estou vivendo um 
grande momento. Para 
todos que sonham ter 
uma oportunidade como 
essa eu digo: não desis-
tam, não deixem que nin-
guém desanime vocês, se 
preparem, na hora certa a 
oportunidade chega".

Paulo Cézar Gomes Terra Júnior de 15 anos tem aproveitado a oportunidade no clube mineiro
Editora Hoje
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