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SENSAÇÃO DE ABANDONO

Seis meses depois de tomar posse, nova administração parece ter parado no tempo
Página 3

UNICEF APONTA EXCLUSÃO DA
CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

Foto: Divulgação

TODOS CONTRA
A DENGUE
População participou de
mutirão, no bairro Nova
Esperança, realizado pelo
Posto de Saúde São Geraldo

Uma em cada 20 crianças com 14 anos de idade
ou menos, vivem com algum tipo de deficiência
moderada ou grave
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A MOREIRAÇO ENLOUQUECEU!!!

Telha Galv.
R$ 15,00
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EDITORIAL
O TEMPO PASSA
“Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal... Quando
se vê, já terminou o ano...” esse trecho de “O Tempo” do poeta e jornalista Mário Quintana se encaixa perfeitamente no momento preocupante
em que a cidade de Santa Luzia se
encontra. Já são seis meses de governo onde o prefeito, secretários e até
mesmo vereadores ainda não deram
resposta à população em “retribuição” à votação obtida nas urnas, em
outubro último.
O que se vê é uma cidade abandonada, sem administração, sem ações
do executivo e pouquíssima intervenção do legislativo. As perguntas são
várias, a sensação da população, que
antes era de expectativa, com o passar
do tempo se transforma em revolta.
Mas até quando o luziense terá que
esperar para que algo, de fato, aconteça na cidade? Quando os convênios
serão reativados? O que esperar dos
políticos da nossa cidade? São perguntas que ainda não têm respostas.
Há de se ressaltar que o mesmo
tempo que passa depressa, como
mencionou o poeta, vale também
para que a população reflita melhor,
porque o tempo literalmente “voa”
e, quando menos se espera, já estaremos em época de eleição, ou seja,
os quatro anos passam rápido demais.
Depois, não adianta os que hoje estão no poder, se lamentarem, pode ser
tarde demais.

ATAS E EDITAIS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
Processo Licitatório Nº - 055 - PMSR/2013 - Modalidade – Carta Convite Nº 007 - PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL
OBJETO: “Contratação de Empresa para prestação
de serviços de Serviços de Transporte Escolar com 01
veículo tipo ônibus, a fim de atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para
prestação de Município de Santana do Riacho – MG.”
DATA DA ABERTURA: 13 de Maio de 2013. HORÁRIO: 09h00min

Processo Licitatório Nº - 031 - PMSR/2013 - Modalidade – Carta Convite Nº 004 - PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de profissional para prestação
de serviços de engenharia, para desenvolvimento de
projetos, planos de trabalho, fiscalização de obras,
anotação de responsabilidade técnica e outras atividades inerentes a engenharia, bem como prestação de
serviços de Consultoria e Assessoria junto à Secretaria
Municipal de Obras Públicas e Serviços, e na área de
defesa civil do Município de Santana do Riacho/MG.
DATA DA ABERTURA: 22 de Março de 2013.
HORÁRIO: 08h30min

Processo Licitatório Nº - 032 - PMSR/2013 Modalidade – Carta Convite Nº 005 - PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de serviços de limpeza urbana no distrito da Serra
do Cipó Município de Santana do Riacho - MG.
DATA DA ABERTURA: 03/05/2003.
HORÁRIO: 15:00 horas

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Processo Licitatório Nº - 056 - PMSR/2013 - Modalidade – Carta Convite Nº 008 - PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL
OBJETO: “Contratação de Empresa para prestação
de serviços de Serviços de Transporte Escolar com
01 veículo tipo van, a fim de atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para
prestação de Município de Santana do Riacho – MG.”
DATA DA ABERTURA: 03 de maio de 2013.
HORÁRIO: 16h00min

Processo Licitatório Nº - 061- PMSR/2013 - Modalidade – Carta Convite Nº 009 - PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIAACHO - MG.”
DATA DA ABERTURA: 17 de Maio de 2013.
HORÁRIO: 09h00min

Processo Licitatório Nº - 063- PMSR/2013 - Modalidade – Carta Convite Nº 011 - PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE
IMPRESSORA, A BASE DE TINTA E TONNER,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO.”
DATA DA ABERTURA: 06 de Junho de 2013.
HORÁRIO: 16:00 horas

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/PMSR/2013 - CARTA CONVITE Nº 010/PMSR/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada
para prestação de serviços de manutenção em computadores e periféricos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho,
de acordo com todas as diretrizes quanto à descrição,
características, prazos e demais obrigações e informações
constantes no ANEXO I, deste edital, que dele faz parte
integrante.
VALOR ESTIMADO: R$35.000,00 (TRINTA E CINCO
MIL REAIS).
SEÇÃO PÚBLICA DE REALIZAÇÃO: 17/05/2013
HORÁRIO: 16:00 HORAS

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
P.L. nº 064-PMSR/2012 na Mod. Pregão Presencial
com Registro de Preço nº 0026-PMSR/2012. Objeto:
Locação de 02 (dois) caminhões basculante com horímetro, motorista, combustível, pneus, bicos, câmaras
e manutenção geral às expenças da Contratada, para a
prestação de serviços de transporte, no Município de
Santana do Riacho, a fim de atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços:
DATA DE ABERTURA 07/06/2013 AS 09:00 HORAS

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
P.L. nº 065-PMSR/2012 na Mod. Pregão Presencial
com Registro de Preço nº 0027-PMSR/2012. Objeto:
Locação de 01 (hum) caminhão basculante com horímetro, motorista, combustível, pneus, bicos, câmaras
e manutenção geral às expenças da Contratada, para a
prestação de serviços de transporte, no Município de
Santana do Riacho, a fim de atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços:
DATA DE ABERTURA 07/06/2013 AS 13:00 HORAS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
P.L. nº 066-PMSR/2012 na Mod. Pregão Presencial
com Registro de Preço nº 0028-PMSR/2012. Objeto:
Locação de 01 (hum) caminhão carroceria com horímetro, motorista, combustível, pneus, bicos, câmaras
e manutenção geral às expenças da Contratada, para a
prestação de serviços de transporte, no Município de
Santana do Riacho, a fim de atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços:
DATA DE ABERTURA 10/06/2013 AS 09:00 HORAS

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
P.L. nº 067-PMSR/2012 na Mod. Pregão Presencial
com Registro de Preço nº 0029-PMSR/2012. Objeto:
Locação de máquina, tipo Pá Carregadeira, com horímetro, motorista, combustível, pneus, bicos, câmaras
e manutenção geral às expenças da Contratada, para a
prestação de serviços de transporte, no Município de
Santana do Riacho, a fim de atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras Públicas:
DATA DE ABERTURA 10/06/2013 AS 13:00 HORAS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
P.L. nº 030-PMSR/2013 na Mod. Pregão Presencial nº
012-PMSR/2013. Objeto: contratação de empresa para locação de caminhão dotado de caçamba coletora compactadora
.Com capacidade minima de 12m³ incluindo motorista/operador, combustivel, pneus bicos, camaras e manutenção em
geral as expensas da contratada, para a prestação de serviços
de coleta de residuos solidos urbanos no municipio de santana do riacho.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL(MENSAL)
ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): 16/04/2013 às
09:00HS - ABERTURA DOS ENVELOPES: - Proposta –
16/04/2013 às 09:00HS - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
informações com a CPL: (31) 3718-6127 - e-mail: licitacoes@
santanadoriacho.mg.gov.br

CARTA DO LEITOR

ANUNCIE AQUI:
(31) 8794.9936
(31) 9142.4420
EXPEDIENTE

Jornal Virou Notícia LTDA
CNPJ 11.064.322/0001-10

Diretor Geral:
Wanderson Carneiro - 13412 / MG
Reportagem e fotos:
Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I Wanderson Carneiro e Ramon Damásio
Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300
Projeto gráfico, diagramação:
www.jornalvirounoticia.com.br
ug.julio@gmail.com

Contatos:
Comercial: (31) 9142-4420
(31) 8794-9936
redacao@jornalvirounoticia.com.br
O jornal não se responsabiliza pelos
artigos assinados.

DESAbAfO DE uM GuArDA MuniciPAl
Mesmo depois de todo o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal no
trânsito, reduzindo os índices de acidentes em 39% ano passado, o nosso excelentíssimo prefeito decidiu montar um
batalhão de trânsito para a Polícia Militar, ou seja, preferiu investir o dinheiro
da prefeitura em uma força de segurança
estadual, enquanto a Guarda Municipal
que tem como seu superior hierárquico
maior, o próprio prefeito, não recebeu
qualquer investimento.
Com essa mentalidade do mandatário
municipal a Guarda continuará sucateada
e servirá apenas como elemento figurativo frente à comunidade luziense. O atual governo desmembrou a Secretaria de
Segurança Pública, Trânsito e Transporte
sem sequer pedir a opinião do secretário.

Pra que secretário, se em uma decisão
importante como essa ele não foi ao menos consultado? Será que o Calixto acha
que conhece mais de segurança pública
do que o próprio Dr. Islande Batista, que
tem mais de 30 anos de experiência na
área?
O autoritarismo do prefeito é tanto
que nem os secretários e vereadores têm
acesso ao mesmo, raras exceções acontecem quando as reuniões são marcadas
em feriados nacionais, como a última do
dia 30/05. Talvez seja um teste de paciência aos secretários e principalmente a
população luziense, que já não aguenta
mais esperar por melhorias. Nunca pensei que fosse dizer isso: mas, que saudade do Gilberto viu!
gm2classe@hotmail.com
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Sensação de abandono
Seis meses depois de tomar posse, nova administração parece ter parado no tempo

Fotos: Ramon Damásio

C

ento e oitenta dias. Esse é o
período que a “nova” administração tomou posse na prefeitura. De lá pra cá o discurso adotado
é de que o atual prefeito herdou muitos
problemas do ex administrador. No início
o discurso até que foi aceito por muitos,
mas passados longos seis meses, parte da
população já adota uma postura de cobrança e até mesmo de revolta por conta
da situação em que a cidade se encontra:
vários convênios cortados como SAMU,
Defesa Civil; faltam profissionais da área
da saúde, estrutura física inadequada nas

unidades de saúde, CVV e Hiperdia praticamente inoperantes, enfim, um verdadeiro descaso.
Por toda a cidade o lixo e o mato alto
tomam conta das vias, que por sua vez,
estão em condições precárias. Ambulantes são os “donos do pedaço” na principal
avenida da cidade sem que haja qualquer
fiscalização por parte da prefeitura. Várias praças permanecem sujas, sem manutenção.
“Sinceramente esperava um governo
mais atuante, o Calixto está me decepcionando. Até agora não fez nada. A cidade

está um caos”, lamenta um morador do
bairro Nossa Senhora das Graças. Desacreditada, uma moradora do Conjunto
Cristina dispara. “Infelizmente a gente
não pode acreditar em político nenhum.
Eles vão à porta da casa da gente, pedem
o voto e depois quando ganham a eleição,
simplesmente desaparecem. Nós, sempre
levamos a pior”, desabafa a aposentada

Luciane Gonçalves.
E os vereadores? O que têm feito
para tentar sanar tantos problemas? Até
quando a população vai ter que esperar para que algo positivo aconteça na
cidade? O prefeito e seus comandados
estariam sem condições para administrar? São perguntas que ainda não têm
respostas.

Praça sem coreto
Iepha não teria sido consultado sobre a derrubada parcial da estrutura

U

m protesto contra a demolição do coreto da praça Julieta
Teixeira de Sales, no centro
histórico, no domingo (12), contou com
cerca de 50 artesãos e moradores da cidade, que realizaram um manifesto marcado por um abraço coletivo no que sobrou
da estrutura, derrubada na quarta (15), de
acordo com os organizadores da manifestação.
A demolição revoltou um grupo de
feirantes que expõe no local, desde
julho do ano passado, que afirmam
que a intervenção, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Santa Luzia, foi realizada

sem consulta ao Instituto Estadual de
Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha).
Ainda segundo os feirantes, um representante da prefeitura teria alegado
que possui laudo técnico informando
que o coreto estava com problemas estruturais.
De acordo com os organizadores do
protesto, o Iepha foi comunicado pelos
feirantes sobre o desmanche do coreto e
teria enviado um comunicado ao grupo,
informando que qualquer intervenção em
centro histórico tombado pelo Estado,
como é o caso de Santa Luzia, deve ser
primeiramente solicitada ao órgão para

análise, já que as intervenções descaracterizam o espaço, mesmo que momentaneamente. O órgão teria informado ainda

que já comunicou a demanda ao departamento jurídico da instituição e que vai
tomar as providências legais.
Foto: Divulgação / facebook
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Aprovado projeto que torna mais rigorosa
a lei antidrogas
Proposta prevê o aumento da pena para o tráfico, de cinco para oito anos

A

Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei que
modifica o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad).
De autoria do deputado Osmar Terra
(PMDB-RS), a proposta prevê o aumento da pena para o tráfico, de cinco para oito anos, a possibilidade de
internação involuntária de usuários a
pedido da família e de agentes públicos e a isenção fiscal às empresas que
empregarem dependentes químicos em
recuperação.
De acordo com o deputado, o projeto foi modificado para estabelecer que a
internação involuntária poderá ocorrer
a pedido da família e com recomenda-

Foto: Divulgação

ção médica e, na ausência de parentes,
poderá ser requerida por agente da área
social também depois de avaliação médica.
Sobre o aumento da pena, Terra explicou que houve mudança no conceito
de organização criminosa para poder
atingir as chamadas bocas-de-fumo. “O
governo aceitou que a associação de até
quatro pessoas para tráfico já entrará no
aumento de pena”, explicou.
O relator da proposta, deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL), ressaltou
que a punição mais rigorosa, com o aumento da pena para o tráfico, é necessária para diminuir as mortes provocadas
pelas drogas no país.

OPORTUNIDADE

Vende-se lote no
bairro Liberdade
Área de 252 m². Ótima localização!
Bairro com água, luz, asfalto, esgoto.
R$ 35 mil + prestações de R$ 623

Contato: 7500-3288

ANUNCIE AQUI:
(31) 8794.9936 | (31) 9142.4420

CIDADE

Ano 3 - Edição 80 01/06/2013 a 15/06/2013

5

Todos contra a dengue
Mutirão contou com o apoio do vereador Pedro de Teco
Fotos: Divulgação

N

o último dia 25 aconteceu a
Caminhada “Todos contra
a Dengue”, no bairro Nova Esperança, o mutirão realizado pelo
Posto de Saúde São Geraldo (Enfermeira Raquel Herolt) e líderes comunitários,
contou também com o apoio do Vereador
Pedro de Teco e comerciantes locais.
“Cada um de nós tem que fazer a sua
parte, pois só assim, conseguiremos vencer essa guerra”, afirmou o presidente da
Câmara, vereador Pedro de Teco.

O objetivo da ação foi de conscientizar mais uma vez a população que a
dengue é um problema de todos e que
com pequenas atitudes e mudanças de
hábitos, como por exemplo, limpar o
quintal, verificar os vasos de plantas
e retirar a água parada, eliminar latas
vazias e pneus, podem diminuir os riscos de contrair a doença que tem feito
inúmeras vítimas não só em Santa Luzia, mas em todo o estado de Minas
Gerais.
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Fotos: Wanderson Carneiro

Francisco Massara Gabrich, presidente da subseção
OAB Santa Luzia, Silvana Araújo e Sérgio Murilo Braga,
presidente da ACC-MG

Luzia Gonçalves, Dan Fonseca , Joaquim Raspante

Foto: Ramon Damásio

Foto: Ramon Damásio

As cantoras Kamilla e Michelle - novos talentos da música sertaneja de Santa Luzia

Taciana Santos - psicóloga e colunista do Virou Notícia e a jornalista Shirley Barroso da TV Record

Jéssica Oliveira e Silvia Alves

Renato Lúcio, Patrícia e Bianca – durante caminhada
contra a dengue

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

www.facebook.com/lvirounoticia
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Relatório do Unicef aponta exclusão
da criança com deficiência
Uma em cada 20 crianças com 14 anos de idade ou menos, vivem com algum
tipo de deficiência moderada ou grave
Foto: Divulgação

C

rianças com deficiência
têm menos oportunidades e menos acesso a
recursos e serviços que as demais
crianças, aponta o relatório Situação Mundial da Infância 2013 Crianças com Deficiência, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A exclusão não está
restrita a um setor específico, mas
fere direitos básicos, como o acesso
à educação e à saúde.
A exclusão das crianças leva à invisibilidade. "São poucos os países
que dispõem de informações confiáveis sobre quantos de seus cidadãos
são crianças com deficiência, quais
são suas deficiências ou de que forma essas deficiências afetam sua vida", diz o relatório. Essa invisibilidade impede que políticas públicas
adequadas sejam desenvolvidas.
O Unicef utiliza a estimativa de
que 93 milhões de crianças no mundo, ou uma em cada 20 crianças com
14 anos de idade ou menos, vivem
com algum tipo de deficiência moderada ou grave (O Unicef utiliza o
número com a ressalva de que a definição de deficiência varia de país
para país). No Brasil, 29 milhões de
crianças até os 9 anos de idade declaram ter algum tipo de deficiência,
segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
No país, entre os atendidos pelo
Benefício de Prestação Continuada
da Assistência Social (BPC) - que
garante um salário mínimo mensal a
idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade
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NOTA 10
Para a facsal que realizou
palestra entre advogados e jornalistas sobre a influência da mídia
no processo penal. Alunos do curso de direito e o público presente
puderam acompanhar um debate
em alto nível e entender um pouco
mais como se dá o relacionamento
entre a imprensa e suas fontes.

NOTA 0
Para a atual administração que
ainda não mostrou a que veio.
Passados seis longos meses, cidade parece sem comando. Até quando, senhor prefeito?

com renda familiar per capita inferior
a um quarto do salário mínimo - pouco mais da metade em idade escolar
está na escola. Do total de 409.202
beneficiários com deficiência até 18
anos em 2010, 216.890 (53%) estavam na escola. O número significa
um progresso, pois em 2008, o percentual era de apenas 29%.
A exclusão ainda é maior entre os
de baixa renda. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
constam no relatório, mostram que
em países de baixa renda apenas entre 5% e 15% das pessoas que necessitam de tecnologia assistiva conseguem obtê-la. Nesses países, segundo a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), os custos econômicos da deficiência variam entre 3% e
5% do Produto Interno Bruto (PIB).
"De maneira geral, famílias com
membros com deficiência têm renda
mais baixa e correm maior risco de

Daisy Binda

estar abaixo da linha da pobreza do
que outras famílias", diz o texto.
O relatório do Unicef mostra
também uma diminuição na taxa de
mortalidade infantil brasileira. O país está na 107ª posição no ranking
mundial de maior taxa de mortalidade, com 16 mortes de crianças até 5
anos a cada mil nascidas vivas. De
acordo com o Ministério da Saúde,
a taxa de mortalidade infantil vem
apresentando tendência constante
de queda, com uma redução de 26,6
óbitos infantis por mil nascimentos
em 2000 para 16,2 óbitos por mil
nascimentos em 2010, o que representa uma diminuição de 39% neste
período.

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Ligue e anucie
(31) 8794.9936
(31) 9142.4420

JC Criações

(31) 33513015

INSTITUTO DE BELEZA

Dia dos Namorados

O casal que vier ao salão e executar um de
nossos serviços a partir de 39,90 entre os
dias 1 e 11 de junho concorre a um almoço
com rodízio para casal no restaurante Pau
Terra.
Participe!

(31) 3642-3608

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, Nº 740 - CAMÊLOS - SANTA LUZIA

Promoção Namorados

Participe!

Agende seu horário: (31) 3642-3608
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Mário Marra
O JOGO QuE VAi ficAr nA lEMbrAnÇA
Era o jogo dos caras que queriam muito.
Eles queriam muito vencer, queriam lutar, precisavam se
controlar, precisavam jogar.
Precisavam, mas queriam muito e o querer falava mais
alto e a cabeça pensava pouco.
Cuca queria muito e precisava ver que o tempo dedicado
ao trabalho daria resultado.
Não é mole conviver com os rótulos e ver que os rótulos
poderiam ser mais observados que até mesmo o suor da rotina de treinos e planejamentos.
Mohamed queria muito. O técnico do Tijuana queria e
precisava mostrar para seus atletas que o sonho era possível.
Era possível parar o melhor time, era real a chance de ir

a par

mais longe.
Pierre queria demais.
Queria muito, mas marcava mais alto e o meio cedia espaços e o perigo aumentava.
Riascos queria muito.
E driblava, e lutava pela bola e marcava e partia para cima.
A torcida queria muito.
Lutava não só pelo reconhecimento nacional, mas pelo
orgulho de gritar o nome de seu time.
O jogo dos que queriam muito ficou empatado.
Mas o empate não ficará na lembrança.
Daqui a vários anos a única lembrança viva não será dos
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tantos personagens que queriam muito.
A imagem da defesa salvadora de Victor não sairá da retina.
A imagem do milagre feito na defesa do pênalti já nos
acréscimos nunca se apagará.
E Victor vibrou, ele também queria muito.
Não é a mística do Horto que dá certo.
Nem foram as máscaras as culpadas.
No futebol de vontade exacerbada, inteligência e entrega
é ainda o talento e a preparação que determinam quem entra
para a história.
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