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

O governador do Estado, Renato Casagrande,
anunciou, na tarde de
quinta-feira (30), a nova
linha de financiamento
do Programa de Coinvestimento da Cultura - Fundo a Fundo, gerido pela
Secretaria da Cultura
(Secult). A nova modalidade é voltada à revitalização do Patrimônio material tombado do Estado
e será incluída portaria e
instrução normativa que
regulamenta o segundo
ciclo de 2022 do programa de Transferência voluntária do Governo do
Estado para os municípios.
“Autorizei agora R$

30 milhões para Reforma
do Patrimônio tombado
Capixaba. Municípios
podem apresentar propostas ao Fundo a Fundo
da Secult. É o maior investimento de todos os
tempos. Um grande passo na preservação da valorização da nossa história
e cultura”, disse o governador Renato Casagrande em seu Twitter.
As inscrições estão
abertas e seguem até final
de agosto, para todos os
municípios do Estado.

Fundo amplia significa- um povo, cultura como

tivamente o volume de
fomento à cultura do
Espírito. O programa é
um instrumento legal
que possibilita agilidade
e capilaridade no investimento à cultura, sempre em parceria com a
municipalidade.
O primeiro ciclo do
programa previu a destinação de recursos para a
criação de editais municipais de cultura, a fim
de beneficiar os artistas
locais, as culturas tradicionais populares e o
Sobre o Programa de
patrimônio imaterial,
Coinvestimento Fundo a Fundo
tendo como base a tridimensionalidade da culPrograma de Coin- tura: cultura como exvestimento - Fundo a pressão simbólica de

direito e cidadania e
cultura como economia
que gera renda e trabalho, de acordo com o
Art. 6° da Lei Complementar 458, de 20 de
outubro de 2008.
Este segundo ciclo
prevê a transferência de
recursos para a revitalização do Patrimônio
tombado e em processo
de tombamento pelo
Estado, pela União
(IPHAN) e municípios
(no último caso, tombados até 2021) beneficiando tanto edificações
isoladas como requalificação urbana de sítios
históricos (conjunto de
bens).

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

Memória Institucional. O
evento online reuniu aproO Ministério Público ximadamente 100 pessoas,
do Estado do Espírito San- entre membros do MPES e
to (MPES), por meio do de Ministérios Públicos de
Centro de Estudo e Aper- outros Estados, além de
feiçoamento Funcional servidores e colaboradores
(Ceaf), em parceria com o e participantes do público
Colégio de Diretores de em geral.
O encontro teve o objeEscolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento tivo de debater a inserção
Funcional do Espírito San- da mulher nas carreiras
to (CDEMP) e com a Esco- jurídicas e seus reflexos no
la Nacional do Ministério profissionalismo, bem
Público (Enamp), reali- como a equidade de gênezou, na segunda-feira (27), ro no mundo profissional
o X Simpósio Capixaba de do Direito, além de avaliar
MPES

as consequências do ingresso tardio das mulheres
em carreiras jurídicas tradicionais.
A procuradora-geral
de Justiça do MPES, Luciana Andrade, abriu o evento e, após saudar os participantes, destacou a importância do tema. Apresentou, ainda, a palestra “A
presença feminina no
MPES”, na exposição dividida com a promotora de
Justiça Cláudia Regina
dos Santos Albuquerque
Garcia, assessora do Gabi-
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nete da ProcuradoriaGeral de Justiça. A apresentação trouxe informações da invisibilidade da
mulher na história e as
etapas que enfrentaram
para alcançar seu espaço
em ambientes públicos no
Espírito Santo, ressaltando a participação das mulheres do Ministério Público capixaba.
O evento foi encerrado
com perguntas e debate
mediado pelo dirigente do
Ceaf, o promotor de Justiça Hermes Zanetti Junior.
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SOS Animais de São Gabriel
faz arrecadação para tratar
cachorro de rua com doença
do carrapato e hérnia perineal

Ministério viabiliza
reajuste de salário para
agentes de saúde

Fotos: divulgação

EBC Saúde

Editora Hoje

O projeto “SOS Animais – Ação entre amigos” está realizando
uma ação para ajudar
no tratamento do Amarelão, 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
pelo Pix (CNPJ)
41.757.306/0001-74,
uma rifa de uma caixa
de sorvete de 10 litros
também está sendo
feita e pode ser adquirida através do PicPay
de Andrieli Brunhara.
De acordo com informações, após realizar a internação do
Amarelão, foi constatado que o mesmo estava com a doença do
carrapato (uma infecção grave causada por
hemoparasitas que atacam o sangue do cachorro e pode levar à
morte), por isso, antes
de realizar a cirurgia
para tratar a hérnia perineal seria necessário
realizar o tratamento
da doença do carrapato, algo que deve levar
cerca de 28 a 30 dias, e
durante esse período tratar a hérnia perineal
ele será acompanhado será marcada.
por uma clínica.
Após o tratamento
Ajude o Amarelão
e se estiver em boas condições a cirurgia para
Contribua com R$

Mais de 280 mil
agentes comunitários
em saúde e de combate
a endemias profissionais em todo Brasil serão beneficiados com
duas portarias que oficializam o aumento da
remuneração desses
profissionais. Elas liberam R$ 2,2 bilhões em
crédito adicional para
custear a medida.
A normativa do governo atende o que deter mina a Emenda
Constitucional nº 120,
de 5 de maio de 2022,
aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo a norma, o incentivo federal para o
financiamento desses
profissionais não deve
ser inferior a dois salários mínimos.
Segundo o ministro

da Saúde, Marcelo Queiroga, “os agentes comunitários de saúde e
endemias são os olhos
e ouvidos do Sistema
Único de Saúde (SUS)
na casa dos brasileiros”. Os profissionais
são essenciais para a
integração entre serviços de saúde da Atenção Primária e a comunidade, e devem estar
vinculados às Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e credenciados
pelo Ministério da Saúde.
Salário reajustado
Com a mudança, a
remuneração por agente passa a ser de R$
2.424,00. Já os agentes
de combate a endemias têm outra função.
Eles trabalham na prevenção de doenças co-

mo dengue, zika, chikungunya, raiva, febre
amarela e leishmaniose. Também são responsáveis pelas ações
de orientações da população quanto aos principais sintomas e ajudam no controle dos
casos suspeitos em cada região e na vacinação de cães e gatos contra raiva.
Para o presidente
da Federação Nacional dos Agentes Comunitários 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 população, principalmente,
aquela vulnerável”,
explicou.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

1,00: Pix (CNPJ)
41.757.306/0001-74
Rifa: https:// picpay.me/ andriele.brunhara
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Emoção e talento encantam
noite de Corais em
São Gabriel da Palha
Editora Hoje

A igreja Matriz de
São Gabriel da Palha
recebeu no último final
de semana, o VII
Encontro de Corais.
Após 2 anos sem os
encontros devido à pandemia, a população
gabrielense se reuniu
para contemplar o
evento.
Segundo informações, o Coral Arcanjo
Gabriel foi criado pelo
Padre Jonas Nunes
Coutinho há mais de
15 anos, já o Encontro
de Corais foi idealizado pelo Padre Éder Mataveli Vargas e passou a
ser um propósito que
além de levar música,
reúne amigos e famílias.
O evento teve sua
abertura com a Banda
Municipal Tenente Jair
da Luz de São Gabriel
da Palha e contou com
a participação do Coral Arcanjo Gabriel São Gabriel da Palha,
Coral São Marcos -

Coral das três paróquias de Nova Venécia,
Coral São Sebastião Coral da paróquia de
Novo Brasil - Governador Lindenberg, Grupo Musical Adonai Colatina e Coro
INCANTO - Prefeitura Municipal de Jaguaré.
A organizadora do
Encontro e Regente,
Gislene Bohry Wilvock, comentou sobre
o evento: "A Igreja estava lotada, os 5 corais
participaram, a banda
Municipal fez uma belíssima apresentação.
Tenho recebido feedback das pessoas dizendo que o Encontro
foi muito legal, muito
cheio de cultura, muitas músicas diferentes
como a música sacra e
popular. Compositores
nacionais como Alceu
Valença, Paulinho Pedra Azul e Luiz Gonzaga. Foi utilizado Pios de passarinhos como sabiá, bem-te-vi e
também foi utilizado o

pau de chuva que é um
bambu com conchinhas do mar dentro
que faz o som da chuva".
"Dava para ver nos
coristas a vontade de
tocar e participar, todo
mundo gostou de participar e é muito bom
poder mostrar esse trabalho aqui no Norte
para dizer que a música e cultura também
existem no Norte do
Estado e já estamos
pensando no VIII
Encontro de Corais no
ano que vem, nós não
vamos parar não. O
evento foi muito importante para mostrar
que aqui no Norte e
Noroeste nós temos
música de qualidade
com canto coral e muitos instrumentistas. Eu
tenho uma escola de
música onde ministro
aula de piano, teclado,
flauta e técnica vocal
com muitos alunos, os
pais investem na educação musical dos filhos", concluiu.
Foto: Arquivo Pessoal

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

SESA

Teve início no Brasil a
estação mais fria do ano,
o Inverno. Mesmo neste
período de constante queda de temperatura, é importante que a população
continue adotando medidas de prevenção contra
o Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como a dengue,
zika e Chikungunya.
Para evitar a proliferação do mosquito, é necessário que ações simples sejam realizadas pela população, como: manter as calhas sempre limpas; as caixas d’água bem
vedadas; escovar as bordas das vasilhas de água e
comida de animais; deixar garrafas de cabeça
para baixo, descartar lixos, entulhos e pneus nos

locais adequados, retirar
a água dos pratos de plantas.
Além disso, é importante manter os quintais e
áreas de serviço bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha
de garrafa, folhas e sacolas plásticas, independentemente da estação do
ano.
Vale lembrar que a

pessoa infectada geralmente apresenta sintomas como febre, dor de
cabeça, dores pelo corpo,
náuseas ou, até mesmo,
pode não apresentar qualquer sintoma, isso varia
de pessoa para pessoa. E
é essencial que em qualquer suspeita da doença,
que a população busque
por atendimento nos serviços de saúde mais próximo de sua residência.
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Colaboradores da Cooabriel participam de
treinamento Mapeamento Comportamental
Fotos: divulgação/Cooabriel

Cooabriel

A Cooabriel promoveu mais um treinamento para os colaboradores voltado ao desenvolvimento com
base em gestão comportamental. Essa é a
quarta turma a receber
a capacitação que teve
início no ano passado.
O evento, que contou com a parceria do
Sistema OCB-ES, foi
realizado no dia 29 de
junho, em São Gabriel
da Palha, sob a organização da equipe de recursos humanos da
cooperativa.
O treinamento, chamado de Mapeamento
Comportamental, é
uma ferramenta para
levar o participante a
identificar diversas
competências e suas
principais características, além de ser uma
grande oportunidade
para o autoconhecimento e o desenvolvimento profissional e
pessoal. É aplicado em
duas etapas. A primeira de forma on-line e a

segunda é presencial,
em grupo.
Ao todo, 160 colaboradores de diversos
setores já participaram
da capacitação que é
conduzida pela diretora executiva da Kato
Consultoria & Treinamento, a consultora
Roberta Kato.
O treinamento reforça aspectos importantes da inteligência
emocional, autoavaliação, compreensão
das diferenças comportamentais e construção do Plano de Desenvolvimento Humano (PDI).
A gerente de recursos humanos da Cooabriel, Marlene Menegassi, ressaltou a importância da realização dessa iniciativa,
que propõe levar os
colaboradores ao autodesenvolvimento para
reforçarem e compreenderam suas principais características, e
com isto, aprenderem
a lidar com suas emoções e compreenderem
os perfis de comporta-

mento dos colegas.
“Mudanças acontecem quando você tem
o autoconhecimento,
você passa a ter o autocontrole das suas emoções e passa a ter maior
compreensão ao se
comunicar com o outro”, disse.
Ainda, segundo
ela, estão programadas novas turmas para
julho e também para o
próximo ano.
O técnico e consultor de vendas na Loja
de São Gabriel, Carlos
Keppe, foi um dos participantes do treinamento. “Foi muitíssimo importante, primeiro pela boa palestra. E
o incrível foi o resultado que encontramos
sobre nós mesmos. O
resumo de tudo, revelou exatamente o meu
perfil. Me permitiu
validar quem sou em
tudo, tanto nos pontos
positivos, quanto negativos e o que poderei
melhorar. Foi uma
grande oportunidade
da gente se conhecer
melhor. Só agradeço”,

afirmou.
A Secretária Executiva, Francielle Nunes Eduardo, participou e disse que o treinamento foi uma oportunidade de responder
perguntas sobre o autoconhecimento e trabalhar pontos importantes tanto no desenvolvimento pessoal quanto profissional. “O ponto alto foi receber a avaliação do nosso perfil.
Confesso que foi muito importante esse diagnóstico, me trouxe
contentamento reconhecer quem sou, como estou e quem eu

quero ser, meus pontos
fortes e o que eu posso
melhorar em todas as
áreas da vida”.
Quem também esteve presente foi a analista de marketing,
Ândria Manhães Farias. “Estou muito grata
à Cooabriel pelo privilégio de participar em
um treinamento como
este. Conhecer o meu
perfil, as minhas preferências e também as
fraquezas na minha
personalidade contribuem muito para que
eu me torne, não só
uma profissional, como também, uma pes-

soa melhor. Inteligência emocional é um
tema muito discutido
hoje em dia, ter a oportunidade de entender
do que se trata e conhecer estratégias para
desenvolver essa habilidade é algo muito
importante. Todos queremos alcançar a realização e a felicidade,
isso às vezes pode parecer impossível, mas
quando participamos
de um curso assim,
passamos a perceber
as possibilidades que
existem, muitas vezes
até já dentro de nós”,
ressaltou.
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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
Foto: divulgação

Seag

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag),
entregou 92 equipamentos agrícolas para
47 municípios capixabas, na quinta-feira
(30), em solenidade
realizada no Pavilhão
de Carapina, na Serra.
É a maior entrega de
equipamentos da história da agricultura
familiar no Espírito
Santo. O investimento
passa de R$ 24 milhões.
As entregas são fruto de emendas parlamentares estaduais e
federais, além do aporte financeiro do Governo do Estado, por
meio da Seag. Para o
secretário de Estado
da Agricultura, Mario
Louzada, esse é um
dos maiores investimentos em infraestrutura rural já feitos no
Estado.
“Só em 2022, investimos R$ 180 milhões

na compra de 195 equipamentos agrícolas
para os municípios capixabas. É uma marca
histórica para a agricultura 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. Estamos conseguindo impulsionar o desenvolvimento do Estado e
não vamos parar”, ressaltou o secretário da

Agricultura.
Os equipamentos
foram distribuídos aos
municípios de Afonso
Cláudio, Água Doce
do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo
Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio
Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança,
Brejetuba, Cachoeiro
de Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Governador Lindenberg,

Guaçuí, Iconha, Irupi,
Itarana, Iúna, Jaguaré,
João Neiva, Laranja
da Terra, Linhares,
Marechal Floriano,
Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz
Freire, Muqui, Nova
Venécia, Piúma, Ponto Belo, Rio Novo do
Sul, São Domingos do
Norte, São José do Calçado, São Mateus, São
Roque do Canaã, Vargem Alta e Vila Pavão.
Esses equipamentos vão auxiliar nos
serviços diários para

garantir as melhores
condições de trabalho
no campo. Além disso,
os novos equipamentos poderão ser utilizados em outras ações
para benefício da população.
"Ando muito pelo
interior e, quando a
gente encontra as pessoas que são beneficiadas pelas entregas, é
gratificante demais.
Cada implemento, máquina ou veículo faz
uma diferença gigante
na vida das famílias

rurais e das administrações municipais.
Serviços são executados, associações e cooperativas de produtores são potencializadas. Fico feliz por ter
feito parte dessa história como secretário da
Agricultura", destacou
o deputado federal,
Paulo Foletto.
" O G ove r n o d o
Estado tem feito investimentos importantes
na agricultura familiar
capixaba. São entregas
em infraestrutura rural, programas e políticas públicas que estão
auxiliando no desenvolvimento das propriedades. Hoje é um dia
para celebrar e agradecer", disse o deputado
estadual, Dar y Pagung.
" E s t a m o s mu i t o
satisfeitos com os investimentos que o Governo do Estado tem
feito nos municípios. É
um Governo humano
e que olha pelo seu povo", afirmou o prefeito
de Vargem Alta, Elieser Rabello.

Suplemento alimentar pode ser prescrito
por biomédicos, diz conselho
Profissionais poderão prescrever suplementos de caráter não medicinal
Agência Brasil

Uma nova resolução do Conselho Federal de Biomedicina
(CFBM) regulamenta
as condições para que
biomédicos possam
assumir a responsabilidade técnica de empresas que produzem e

comercializam suplementos alimentares.
Além de devidamente registrados no
conselho, os profissionais deverão ter habilitação em análises clínicas ou bromatológicas
ou, ainda, em fisiologia do esporte e da prática do exercício físico.

A Resolução nº 348
do CFBM também autoriza que biomédicos
habilitados em acupuntura; biomedicina
estética ou em fisiologia do esporte e da prática do exercício físico
prescrevam suplementos alimentares, desde
que estes sejam isentos

de orientação e da obri- têm finalidade de pregatoriedade de prescri- venir, tratar ou curar
doenças, destinandoção médica.
se a “suplementar a
Definição
alimentação de indivíduos saudáveis com
O texto da resolu- nutrientes, substâncias
ção lembra que suple- bioativas, enzimas ou
mentos alimentares probióticos, isolados
não são considerados ou combinados”.
medicamentos e não
Por definição, o bio-

médico é o profissional responsável por
identificar, classificar e
estudar os microrganismos causadores de
enfermidades; realizar
exames diagnósticos;
desenvolver medicamentos e produzir vacinas, entre outras funções.
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Esportes

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
Fotos: divulgação

Editora Hoje

No sábado (25), o atleta Paulo Cézar Gomes
Terra Júnior de 15 anos da
equipe CDE FUTSAL do
projeto Corrente da Esperança, embarcou em uma
viagem para Belo Horizonte. Na oportunidade,
o atleta participa de um
intercâmbio avaliativo no
Cruzeiro Esporte Clube.
O projeto Corrente da
Esperança oferece atividades artísticas, culturais
e esportivas de forma totalmente gratuita, voltadas para o desenvolvimento das capacidades e
talento das crianças e adolescentes, proporcionando convivência social,
protagonismo e autonomia.
O treinador voluntário na equipe CDE
FUTSAL, Ueliton Rocha, comentou sobre a
oportunidade que o Atleta Paulo está recebendo e
como o projeto soma na
vida do próximo: "É gratificante o atleta estar recebendo essa primeira oportunidade, pois sabemos o
quanto é bom não só para
quem estar recebendo a
oportunidade, mas também para o projeto e o
nosso bairro ser visto. O
Júnior, como nós chamamos, é uma criança bacana que corresponde tudo
que o projeto tenta passar,
um menino atencioso nos
seus objetivos, respeitador e estudioso. O projeto
Corrente da Esperança
soma muitas características, uma delas é unir as
crianças, poder mostrar a

elas o quanto é importante estar ligado ao projeto,
vejo que não é só para participar de oficinas, mas é
como uma segunda escola, tirando as crianças de
más influências que no
decorrer da vida vão aparecendo".
Mário Pereira Batista
é parceiro do projeto Corrente da Esperança, representante da JY
ESPORTES e foi acompanhando o atleta na avaliação: "Poucos jovens
têm a oportunidade de
conseguirem um intercâmbio em um clube grande hoje, quando conseguem, passa a servir de
inspiração para seus colegas que talvez queiram
uma oportunidade também. O incentivo colabora com outras atividades
importantes como os estudos e a disciplina do atleta. O atleta Paulo se integrou a categoria de base
do Cruzeiro com o treinador Wendel, ex-jogador
do Vasco e Cruzeiro, co-

meçando o período de 5
dias de avaliação, lembrando que não é peneira,
é um intercâmbio onde o
atleta treina com a equipe
principal do clube, as expectativas são boas, mas
não é fácil, porque os atletas 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 psicologicamente porque não é fácil, nunca 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 diária, o rigor e disciplina,
então tudo é o que faz o
atleta nem tentarem. Mas
digo sempre acreditem
em seus sonhos, se dediquem, corram atrás que
vocês jovens podem chegar lá", concluiu Mário.
"O atleta recebeu ajuda de custo para transporte, 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 cooperativas será a realização
do Evento de Comemoração 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, coordenadora do Projeto Corrente da Esperança.
Na oportunidade o
empresário Jovane Siqueira comentou sobre o intercâmbio e a qualidade
dos atletas gabrielenses:
"Conheci o ex-secretário
de esportes de São Gabriel da Palha, Mário Pereira
Batista, em sua passagem
pela secretaria em 2018
onde firmei parceria para
que os atletas do Projeto

E s p o r t e C o mu n i t á r i o
jogassem para a equipe
gabrielense naquele ano.
Eu sou fundador e coordenador do Projeto
Esporte Comunitário do
bairro Ayrton Senna, que
é responsável pela revelação dos atletas Matheus
Costa Gomes desde 2018
no Fluminense RJ e Yann
Neves desde 2019 no Cruzeiro.
"Atualmente resido
na cidade de Belo Horizonte onde continuo trabalhando no futebol de
base, eu convidei o Mário
para trabalhar na JY
Esportes, que tem como
atividade fazer captação
de base e oportunizar atletas em grandes clubes nacionais. Hoje em nossa
empresa temos vários
atletas entre os destaques,
cito o Kaio Rendrik de
Colatina e Leonardo Gomes da cidade de UnaíMG 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 Cruzeiro
Esporte Clube para uma
semana de intercâmbio de
avaliação, o atleta já se
apresentou e está concentrado 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 futebol e no projeto Corrente
da Esperança ensinam
que todos nós podemos
sonhar e realizar, que precisamos estar preparados
para quando a oportunidade chegar. Participar
desse intercâmbio está
sendo uma grande chance
de aprendizado e experiência. O Cruzeiro é gigante, uma galera muito
top, estou sendo muito
bem acolhido aqui. Independente de qualquer
coisa estou vivendo um
grande momento. Para
todos que sonham ter
uma oportunidade como
essa eu digo: não desistam, não deixem que ninguém desanime vocês, se
preparem, na hora certa a
oportunidade chega".
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