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“Contos Locais” encanta professores de 
Guanhães e cidades da região 

Situação atual do manancial de captação do SAAE/Guanhães
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Confira tudo o que aconteceu após a divulgação da falta de água na cidade
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25ª Cia Independente de 
Polícia Militar de Guanhães 

inaugura nova sede
A solenidade contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas, 

a do Comandante Geral da Polícia Militar de Minas, Coronel Helbert

Na manhã do dia 26 de 
setembro a segurança pú-
blica da região ganhou um 
novo endereço com a sole-
nidade de inauguração da 
nova sede da 25° Cia polí-
cia Militar Independente de 
Guanhães, que a partir de 
agora, está situada na Ave-
nida Ciro Nunes, n° 547, 
bairro Amazonas, onde 
funcionava a antiga oficina 
do DER.

A abertura da cerimônia 
foi ao som da banda de mú-
sica da 8ª RpM, de Gover-
nador valadares, para em 
seguida, o cerimonial mili-
tar abrir para os discursos 
do dia.

O deputado Cabo Júlio, 
militar de carreira com 30 
anos na corporação e depu-
tado por cinco mandatos, 
foi o primeiro a discursar. 
Ele destacou o grande nú-
mero de parceiros da obra 
e frisou a sua parceria com 
a destinação de uma emen-
da parlamentar no valor de 
R$ 100.000,00 para o novo 
prédio do quartel guanha-
nense.

Na sequência, o coman-
dante da 25ªCia. pM Ind, 
Major Gilberto de Jesus 
Costa abriu sua fala agrade-
cendo a Deus pela vida, pela 
possibilidade de ser policial 
militar, de pertencer à pM 
de Minas e, por fim, agrade-
ceu por ser um descente do 
Alferes Tiradentes. A tônica 
de seu discurso foi a grati-
dão aos parceiros da obra e 
citou o palestrante Roberto 
Shinyashiki ao compartilhar 
com os presentes “que tudo 
que um sonho precisa para 
ser realizado é que alguém 
acredite nele”. 

Objetivo e conciso, Ma-
jor Gilberto destacou a 
importância da presença 
do Comandante Geral da 
polícia Militar de Minas, 
Coronel Helbert e agrade-
ceu ainda a presença do 
Coronel Ducler da 8ª RpM, 
à qual a 25ª Cia é subordi-
nada.

Finalizando, além de 
agradecer convocou a to-
dos os militares e assistentes 
administrativos, na nova 
casa, a prestar cotidiana-
mente serviços de excelên-
cia à comunidade.

O comandante geral da 
pM mineira, que esteve na 
cidade no início da década 
de 1990, ressaltou o cres-
cimento da mesma e disse 
saber das demandas de se-
gurança pública na sede da 
25ª Cia.

Cel. Helbert informou 
ainda que a pM está re-
alizando um diagnóstico 
no estado, e que, nesse 
estudo, Guanhães consta 
como sede de uma região 
que necessita de um maior 
efetivo da polícia “e o au-
mento desse efetivo virá. 
Não é uma promessa é um 
compromisso. E não é um 
olhar político é técnico”, fi-
nalizou.

O evento também con-
tou com a presença de di-
versas autoridades civis e 
militares locais e regionais, 
entre elas: o prefeito de 
Guanhães, José Geraldo 
pereira, Ladinho; o presi-
dente da Câmara Munici-
pal, vereador Evandro Lott, 
prefeitos, vice-prefeitos, 
presidentes de Câmara e 
representantes dos 27 mu-
nicípios que compõe a área 
de atuação da 25ª Cia.

FOTOS: JÚLIA MAGALHÃES/FOLHA

presentes também à sole-
nidade a juíza da 1ª vara da 
Comarca de Guanhães Dra. 
Aline Damasceno; o promo-
tor de Justiça Thiago Ferraz; o 
Delegado Regional de polícia 
Civil Dr. Endgel Rebouças; e 
o presidente da 32ª sub-seção 
da OAB e do Consep, Geraldo 
Temponi Godinho.

Durante a solenidade, a 
nova sede também recebeu 
as bênçãos do Capelão do Ins-
tituto presbiteriano Gammon, 
pr. Silvio e do pároco da Ma-
triz de São Miguel e Almas, pe. 
Hermes.

Após os discursos, foi reali-
zado o descerramento da pla-
ca da 25ª Cia e a abertura da 
fita de inauguração.

O Comandante Geral da PM Cel. Helbert (dir.) e o Comandante da 8ª RPM Cel. Ducler

Banda de música da 8ª RPM

Parceiros da 25ª Cia.: Cenibra e Folha

Em seu discurso Major Gilberto reforçou a gratidão aos parceiuros da obra da nova sede

Autoridades civis e militares prestigiaram a solenidade
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Escassez de água dura há 
mais de um mês em Guanhães

No dia 28 de agosto o 
SAAE Guanhães divulgava a 
primeira nota oficial sobre a 
escassez de água na cidade, 
quando os níveis do manan-
cial de capacitação da autar-
quia começaram a ficar cada 
vez mais baixos.

Três dias depois, outro co-
municado impactou a popu-
lação: o anúncio da implan-
tação do sistema de rodízio, 
que acabou causando uma 
série de desdobramentos e 
por fim resultou em uma cri-
se política.  

Começaram a jorrar es-
peculações sobre a gestão, 
os investimentos, os não in-
vestimentos e até mesmo 
sobre novos nomes para a 
presidência da autarquia.

Exoneração 

Na manhã do dia 13 
de setembro, quarta-fei-
ra, o então presidente do 
SAAE, Luiz pereira Rodri-
gues, em reunião com os 
funcionários da autarquia 
informou que havia pedi-
do a exoneração do cargo 
em caráter irrevogável.

No ofício encaminhado 
ao prefeito Ladinho e pro-
tocolado um dia antes, Luiz 
esclareceu que a decisão ha-
via sido baseada em motivos 
estritamente pessoais.

Nomeação

Já na tarde do dia 14 de 
setembro, quinta-feira, foi 
definido o novo nome que 
iria assumir a presidência do 
SAAE Guanhães: viviane de 
Queiroz Coelho. 

pela primeira vez na his-
tória do SAAE o cargo foi 
ocupado por uma mulher. 
A guanhanense concursa-
da que atuava há quase 15 
anos na autarquia, aceitou a 
convocação do prefeito La-
dinho, e decidiu encarar o 
desafio.

Mudança no sistema de 
abastecimento

Na segunda-feira (18) o 
SAAE Guanhães enviou uma 
nota informando uma mu-
dança no sistema de abaste-
cimento. 

A autarquia afirmou que 

não teria condições técnicas 
de cumprir tal rodízio e que 
a partir de então, a água dis-
ponível seria distribuída uma 
vez por dia, mas em quanti-
dade suficiente apenas para 
suprir as necessidades bási-
cas de higiene e alimentação 
da população. 

Moradores Insatisfeitos

Após a divulgação do 
novo sistema de abasteci-
mento, reclamações pipoca-

ram nas redes sociais. Alguns 
pontos da cidade ficaram 
com o abastecimento com-
prometido por dias e precisa-
ram ser abastecidos através 
de caminhões pipa.

Providências

A todo o tempo o SAAE 
informou que estava toman-
do todas as providências pos-
síveis para tentar normalizar 
o abastecimento e minimizar 
os impactos da escassez de 

água. Uma das medidas foi a 
perfuração de poços artesia-
nos no município.

Mais de 30 dias

O mês de outubro che-
gou e com ele a esperança 
das chuvas, que segundo as 
previsões meteorológicas 
iriam aparecer em gran-
de quantidade, o que não 
aconteceu.

Até o momento o abaste-
cimento continua limitado.

Confira tudo o que aconteceu após a divulgação da falta de água na cidade
FOTO: Up IMAGENS AéREAS
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O mesmo manancial com nível normalizado

Situação atual do manancial de captação do SAAE/Guanhães
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Lillian Soares é uma 
das proprietárias de 
um salão de beleza e 
por lá não foi necessá-
rio suspender nenhuma 
das atividades, mas a 
economia também faz 
parte da rotina. “Há al-
gum tempo faço uso de 
algodão e borrifador 
para fazer unha, assim 

A falta de água em Gua-
nhães mais uma vez assus-
ta os moradores e empre-
sários da cidade que estão 
tendo que buscar alterna-
tivas para tentar reduzir o 
consumo, já que o abaste-
cimento está comprome-
tido parcialmente.

A guanhanense Fer-
nanda pena tinha o costu-
me de lavar a área externa 
de sua casa todos os dias, 
mas nas últimas semanas 
ela precisou adotar no-
vas medidas: “Aqui em 
casa estamos fazendo o 
possível para economizar. 
Como temos muitos ani-
mais, lavávamos a área 
praticamente todos os 
dias; agora, apenas lim-
pamos e jogamos baldes 
com água reaproveitada 
da máquina”, comparti-
lhou.

Alguns empresários de 
Guanhães também preci-
saram alterar a rotina dos 
negócios e buscar novas 
alternativas para reduzir 
o consumo. A Clean Up é 
uma empresa de limpeza 
profissional que por si só 
já trabalha com a econo-

mia de água durante todo 
o ano. 

Mesmo assim o pro-
prietário Marcelo Mei-
relles decidiu suspen-
der alguns serviços 
neste período: “A maio-
ria dos nossos processos 
de limpeza são a seco. 
Também temos um re-
servatório com água 

captada das chuvas 
que usamos para lavar 
os equipamentos. Os 
processos em que ne-
cessitamos fazer maior 
uso da água, como a 
lavagem de calçadas, 
caixas d’água e tapetes, 
achei prudente suspen-
der durante o período 
crítico”, disse.

o gasto de água é bem 
menor. para limpar o 
salão, estamos reapro-
veitando a água da má-
quina e do lavatório. Se 
todos colaborarem, fica 
mais fácil”, afirmou.

E você? O que tem 
feito na sua casa ou no 
trabalho para economi-
zar água?

Moradores se unem em busca de alternativas 
para solucionar a crise hídrica na cidade

No final de setembro 
foi realizada a segunda 
reunião do Movimento 
Águamigos: a Associação 
Guanhanense Amigos das 
Águas. A proposta é antiga 
e surgiu em 2001 quando 
a guanhanense Rozimayre 
de paula decidiu convidar 
algumas pessoas para de-
senvolverem um projeto 
com o propósito de cuidar 
dos recursos hídricos da re-
gião.

Na época, Rozimayre 
era presidente do CODE-
MA e de acordo com ela 
o objetivo inicial era tra-
balhar com a prevenção. 
Hoje a realidade é outra.

“Quando criamos o pro-
jeto ainda havia muita água 
e as nossas nascentes não 
estavam tão degradadas 
como agora. A ideia era 

Águamigos

trabalhar com o intuito de 
prevenir. Hoje a situação está 
muito mais grave e a neces-
sidade de desenvolver ações 
ficou ainda maior, por isso de-
cidi retomar o movimento”, 
disse.

A guanhanense contou 
à reportagem da Folha que 
buscou praticamente os mes-
mos parceiros de antes e que 
neste momento eles estão es-
tudando o estatuto que havia 
sido criado, com o objetivo 
de atualizá-lo.

Atualmente o grupo é 
formado por oito voluntários 
e conta com o respaldado 
técnico de profissionais capa-
citados e que entendem do 
assunto. No entanto, o movi-
mento está de portas abertas 
a todos que tenham interesse 
e queiram colaborar verda-
deiramente com a causa.

Ainda segundo Rozi-
mayre o objetivo do Mo-
vimento é conscientizar 
a população a cerca da 
importância do uso cons-
ciente da água, bem como 
desenvolver projetos am-
bientais que possibilitem 
uma melhora na capacita-
ção e no armazenamento 
dos recursos hídricos ao 
longo do ano. para isso eles 
contam também com o 
apoio do SAAE.

“Cuidar das nascentes 
com certeza é uma das 
primeiras coisas que pre-
tendemos fazer, mas, antes 
precisamos conhecê-las e 
fazer o mapeamento delas 
em toda a região. A chuva 
não vai resolver o proble-
ma, ou vai, de forma pa-
liativa. Não podemos nos 
acomodar”, finalizou.
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Projeto da E.E. Odilon Behrens 
movimenta comunidades rurais

Os alunos e educadores 
da Escola Estadual Odilon 
Behrens estão realizando 
desde o ano passado o pro-
jeto ‘Escola e Família: uma 
parceria de sucesso’. O ob-
jetivo da ação é promover a 
união entre a escola, a famí-
lia dos alunos e as comuni-
dades onde vivem.

O Diretor da Escola, Fa-
brício Barroso, explicou à 
reportagem da Folha que 
a iniciativa surgiu com base 
em estudos. “é no âmbi-
to familiar que a criança 
construirá valores que se-
rão incorporados ao longo 
da vida e onde ocorre o 
primeiro processo de so-
cialização que lhe permitirá 
traçar caminhos futuros. A 
escola ensina conteúdos e 
habilidades necessárias à 
participação do indivíduo 
na sociedade, leva o aluno a 
compreender a sua própria 
realidade, situar-se nela, in-
terpretá-la e contribuir para 
sua transformação que é 

fundamental para a forma-
ção da cidadania.”

Ainda de acordo com 
Fabrício, o propósito das 
atividades é transformar a 
vida de toda a comunidade 
escolar, por isso, é funda-
mental o envolvimento de 
todos: alunos, familiares, 
direção, professores e fun-
cionários.

A primeira etapa do 
projeto consiste em levar 
as famílias para a escola. 
para isso foi realizado o Tor-
neio das Comunidades que 
aconteceu dentro da pró-
pria instituição com equi-
pes formadas por alunos e 
familiares. Os times levaram 
os nomes de vários distritos 
e povoados de Guanhães 
como: Cruzeiro do Arican-
ga, ponte Alta, Barreira, 
Maia, etc.

Já a segunda parte da 
ação é a Escola Itinerante, 
que teve início no 2° semes-
tre deste ano com o objeti-
vo de levar alegria e diver-

são por onde passar. Nesta 
etapa, a Escola é quem se 
desloca com o propósito de 
conhecer a realidade dos 
alunos e suas famílias.

A primeira ação foi rea-
lizada no dia 9 de setembro 
no povoado da Barreira, e 
contou com diversas ativi-
dades educacionais e recre-
ativas. Os próximos destinos 

da Escola Itinerante serão: 
Cruzeiro do Aricanga, Sítio 
Alegre e Maia.

Sobre o Projeto

O projeto busca apresen-
tar às famílias o ambiente 
escolar, para que possam 
conhecer e valorizar o im-
portante papel da institui-

ção educadora na vida dos 
filhos, em contrapartida, le-
var a escola para conhecer 
a realidade dos alunos em 
suas localidades rurais a fim 
de permitir que vivencie a 
realidade dos seus educan-
dos para melhor compreen-
der a história dos mesmos, 
bem como suas limitações e 
sucessos.

Desfile da Primavera reúne alunos, pais e comunidade escolar
para receber a es-

tação mais florida 
do ano, os alunos da 
educação infantil da 
rede municipal de 
ensino de Guanhães 
floriram o centro da 
cidade durante o 
tradicional Desfile 
da primavera, rea-
lizado no dia 23 de 
setembro. 

Entre os temas, a eco-
nomia de água a não 
privatização da Ama-

zônia e a proteção da 
natureza. O desfile, que 

contou com a presença 
de pais e da comunida-

de escolar, aconteceu ao 
som das Fanfarras: Muni-

cipal, Apae e da Escola 
Odilon Berhens. 

O objetivo da ação é promover a união entre a escola, a família dos alunos
e as comunidades onde vivem

O diretor da Escola Fabrício Barroso no povoado da Barreira

FOTOS: E.E.ODILON BEHRENS

FOTOS: STELA NATALIE/FOLHA
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Contos Locais encanta professores 
de Guanhães e de cidades da região

 Projeto Patrocinado pela CENIBRA resgata cultura local

No dia 20 de setembro no 
salão da Loja Maçônica pio-
neiros do Nordeste, em Gua-
nhães, durante todo o dia, foi 
realizada oficina de contação 
de histórias com Bia Bedran. A 
ação integra o projeto Contos 
Locais, uma realização da MC 
produção.

 Na parte da manhã as pro-
fessoras de Divinolândia de 
Minas e virginópolis conhece-
ram um pouco mais da arte de 
contar histórias de forma dinâ-
mica e envolvente inserindo 
temas relevantes no dia a dia 
da educação infantil e como 

Cavalgada da Ascamarg reúne os melhores nomes do 
sertanejo regional em show solidário

Sustentabilidade e Solidariedade

usar o contar histórias como 
instrumento de investigação e 
valorização da cultura local. 

No período da tarde, foi a 
vez dos educadores de Gua-
nhães ampliarem os horizontes 
educacionais em prol do res-
gate e valorização da cultura 
regional. 

 Bia falou sobre a impor-
tância da narração de histórias 
como instrumento de educa-
ção, repassou dicas de aplica-
ção da técnica  e contou algu-
mas de suas histórias cantadas, 
encantando ainda mais as pro-
fessoras.

 Em seu segundo ano de 
realização, o Contos Locais in-
centivará adolescentes à leitu-
ra e contação de histórias, en-
trevistas e redação de contos a 
partir do registro da memória 
cultural local, ressaltando cos-
tumes e personagens do inte-
rior de Minas Gerais. O resulta-
do final será um livro de contos 
de cada cidade contemplada.

“para mim é um grande 
prazer participar deste projeto 
que busca resgatar a Cultura e 
história de um povo de forma 
a envolver os jovens na inves-
tigação e narração de contos. 

promovendo uma Cultura par-
ticipativa” afirma Bia Bedran 
que pelo segundo ano realiza a 
oficina no projeto.

 O escopo de trabalho pro-
posto consiste em produzir 
livros de contos com histórias 
de comunidades, a partir da 
pesquisa com moradores, 
realizada por adolescentes e 
professores dos municípios de 
Guanhães, virginópolis e Divi-
nolândia de Minas no interior 
de Minas Gerais. Com isso, 
busca-se promover o resgate 
da memória oral, linguagem e 
história, incentivando a leitura, 
valorizando, recuperando e 

registrando os costumes, tradi-
ções e personagens locais.

para a produção destes li-
vros, será realizado um traba-
lho conjunto com professores 
das escolas públicas, que esti-
mularão seus alunos à pesqui-
sa por meio de atividades em 
sala de aula. posteriormente 
os alunos farão pesquisas com 
moradores na busca de histó-
rias, que serão transformadas 
em contos e reunidas em três 
livros. Os livros serão distribuí-
dos gratuitamente gerando o 
resgate, registro e preservação 
da história local.

“Recicla GH”: o evento 
realizado no domingo, 10 
de setembro, teve a par-
ceria da Rádio Folha FM 
e da Cenibra e reuniu na 
Alberto Caldeira, a Aveni-
da do Mercado, centenas 
de cavaleiros e um grande 
público.

Com concentração na 
praça Dom Felipe, no bair-
ro Aod pereira, a cavalga-
da puxada pela Comitiva 
Aba Larga percorreu um 
longo trajeto com trechos 
na BR 259 até a ponte de 
Taubaté, Cruzeiro do Ari-
canga, pito e Avenida Al-
berto Caldeira e chegada 
no Mercado Municipal. 

Em sua segunda edição, 
a Cavalgada da Associação 
dos Catadores de Material 
Reciclável de Guanhães 
– ASCAMARG aconteceu 
unindo sustentabilidade e 
solidariedade, com sensi-

bilização sobre a importân-
cia do reciclar e da coleta 
seletiva para os catadores 
e o meio ambiente e o 
abraço dado à causa pelos 
melhores nomes da músi-
ca sertaneja regional, num 
show inesquecível que só 
terminou quando o alvará 
venceu às 20h. 

passaram pelo palco 
do Recicla GH, o guanha-

nense Layran Carvalho e 
as duplas Luiz Henrique e 
Marcos viola, de virginó-
polis, e Henrique e Marcí-
lio, de São João Evange-
lista. Os sertanejos foram 
acompanhados pela ban-
da solidária dos músicos 
Isack Drums (batera), Jor-
ginho (baixo), João (tecla-
do) e Hudson (guitarra). 
Douglas Miranda compa-

receu ao evento e passou 
pelo palco numa palhinha 
solidária. 

O evento contou ainda 
com indispensáveis parce-
rias: Serginho da Copasa; 
Comitiva Aba Larga; Jor-
ge e Aparecida do projeto 
Mãos que Criam; Welling-
ton Santana/Super Nova; 
Casa de Cultura; Depar-
tamento de Limpeza Ur-

bana/Willian Ulhoa; Fre-
dinho Soares/Secretaria 
de Agricultura; vereadora 
Dorinha; Energizar; Auto-
veg; Apae; Fátima Aguilar/
Santa Amália; Ivan/Gema 
de Minas; Ines pimenta/
Escola pingo de Luz; So-
norização Harmonia Glo-
bal; Opa Supermercado; 
Gedeon Silva; Termep e o 
produtor Edney França.

Com Informações Ascom Cenibra
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Parceria afinada: o sertanejo tomou conta do palco do Recicla GH Um grande público prestigiou o evento solidário
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PRV Guanhães realiza atividades alusivas 
à Semana Nacional de Trânsito
As ações contaram com palestras e blitze com a participação de alunos de 

escolas públicas de Guanhães e Dores de Guanhães
Com o tema “Minha esco-

lha faz a diferença no trânsito” 
aconteceu de 18 a 25 de se-
tembro a Semana Nacional de 
Trânsito (SNT 2017). O princi-
pal objetivo dessa campanha, 
que acontece anualmente, é 
promover a conscientização 
das pessoas sobre a sua corres-
ponsabilidade no trânsito.

Segundo informações do 
Sargento Gonçalves, da polícia 
Rodoviária de Guanhães, nes-
se período foram executadas 
atividades educativas ineren-
tes ao trânsito em geral com a 
participação de escolas públi-
cas das cidades de Guanhães 
e Dores de Guanhães. Ainda 
segundo o militar, nos próxi-
mos anos, outras cidades serão 
contempladas.

“O tema desse ano nos 
orienta que nossa escolha fará 
a diferença no trânsito. A res-
ponsabilidade do cidadão no 
trânsito, valorizando ações do 
cotidiano e visando a participa-
ção de todos para o alcance da 
segurança viária, é o que tanto 
almejamos”, explicou. 

Programação 

Durante a semana teve pa-
lestras sobre trânsito para alu-
nos das escolas de Guanhães: 
Dr. Inocente Soares, pio Nu-

A campanha Coração 
de Lacre que visa arreca-
dar 80 kg de lacres para 
serem trocados por uma 
cadeira de rodas para o 
HIC, ganha a cada dia 
mais e mais adeptos e tem 
nos alunos e nas escolas os 

seus maiores divulgadores e 
arrecadadores.

No dia 12 de setembro, o 
Jornal da Folha recebeu os 
alunos da E.M. pio Nunes 
Coelho que estão super en-
gajados na Campanha, reali-
zada pela Folha FM em par-

ceria com a Empresa Mob 
ponto e a Santa Rita Gráfica 
e papelaria.

Eles vieram acompanha-
dos da educadora Roberta 
Andrade, que levou a cam-
panha para dentro das sa-
las de aula, e do Diretor da 

escola, Willian Siman. As 
crianças entregaram mais 
de 20 pets de lacres e ga-
rantiram que essa foi apenas 
uma parte da arrecadação.

No mesmo dia, alunos da 
professora Fátima Rocha, do 
4º ano do Instituto presbite-

riano Gammon se fizeram 
presentes na campanha. A 
educadora, referência em 
educação cidadã e deca-
na do Gammon, depois de 
trabalhar em sala de aula 
conteúdos como respeito, 
amor ao próximo, solida-
riedade e sustentabilidade 
chegou à redação da Folha 
com uma caixa de aproxi-
madamente 10 kg de la-
cres, fruto da eficiente mo-
bilização de seus alunos em 
seus mais variados espaços 
familiares e sociais.

Agradecemos a todos 
pela parceria! A Campa-
nha continua e conta com 
a sua colaboração!

Escolas se mobilizam e arrecadam lacres 
para a Campanha Coração de Lacre

nes Coelho e Gustavo Coelho, 
além de uma blitz educativa 
com distribuição de dicas de 
segurança na saída para a cida-
de de São João Evangelista.

Foi realizada também pa-
lestras nas escolas de Dores 
de Guanhães: Estadual padre 
Sergio e Municipais Benedito 
de Castro e José Bueno Brussi; 
e ainda uma blitz na MGC 120, 
no posto de pesagem Dores de 
Guanhães, com a presença de 
alunos do 5º ano e também do 
delegado regional da Comarca 
de Guanhães, Dr.Endgel Re-
bouças, do inspetor da polícia 
Civil, Robson e de agentes do 
DER/MG.

O encerramento da sema-
na aconteceu com blitze edu-
cativas e Operação Lei Seca. 
A polícia Rodoviária de Gua-
nhães contou com o apoio do 
DER, polícia Civil, Auto Escolas 
(Califórnia e Dângela).
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