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Deu ruim para a famosinha 
de Mimoso do Sul e Muqui, 
Lorranny Coqui Faria, 22 
anos, vulgo Lola. Dessa vez 
não adiantou chorar e nem 
apelar para Deus, ela foi 
em cana após decreto de 
mandado de prisão expedido 
pela Comarca de Mimoso 
do Sul. Ela foi detida na 
manhã desta segunda-feira, 
14, em Muqui/ES acusada 
de direção perigosa e 
descumprir uma medida 
judicial.
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Lola foi em cana

PM apreende oito armas de fogo em cinco dias em Cachoeiro

Deu ruim para 
a famosinha de 
Mimoso do Sul e 
Muqui, Lorranny 
Coqui Faria, 22 
anos, vulgo Lola. 
Dessa vez não 
adiantou cho-
rar e nem ape-
lar para Deus, 
ela foi em cana 
após decreto 
de mandado de 
prisão expedido 
pela Comarca 
de Mimoso do 
Sul. Ela foi detida 

A Polícia militar 
apreendeu oito ar-
mas de fogo em 
cinco dias - entre 
q u a r t a - f e i r a  ( 9 ) 
e domingo (13)  - , 
em Cachoeiro de 
I t a p e m i r i m .  N a s 
operações distintas 
os militares detive-
ram dez suspeitos, 
aprenderem drogas 

bairro União, policiais 
militares detiveram 
três homens, de 21, 
de 32 e 26 anos, por 
porte ilegal de arma 
de fogo e desobedi-
ência à ordem legal, 
com eles os militares 
apreenderam um re-
vólver Taurus calibre 
38, com numeração 
raspada e seis muni-
ções.

As outras seis 
armas foram apre-
endidas na quarta-

-feira. Uma das ocor-
rências registradas 
no Centro, onde um 
home de 50 anos foi 
flagrado com uma 
pistola Taurus calibre 
380, 16 munições e 
uma caminhonete 
Hilux de cor branca 
roubada.

No bairro Teixeira 
Leite uma guarnição 
da PM deteve suspei-
to, de 24 anos. Com 
ele os policiais apre-
enderam um revólver 

de tráfi co de en-
torpecentes e 
associação para 
o tráfi co, além de 
outros crimes.

Apôs detê-
-la, o delega-
d o  R ô m u l o 
Carvalho Neto 
encaminhou 
Lorrainy Coqui 
para o Presidio 
f e m i n i n o  d e 
Monte Líbano, 
em Cachoeiro 
de Itapemirim. 
Lola deixou de 
comparecer na 
comarca do mu-
nicípio na data 
marcada.

Smith calibre 38 e 12 
munições, um revól-
ver Taurus calibre 32 
com numeração ras-
pada, seis munições 
de calibre 44.

N o  C ó r r e g o 
Vermelho, o chama-
do foi em decorrência 
a violência domés-
tica.  O homem, de 
48 anos, foi fl agrado 
com uma espingarda.

Por fi m, no bairro 
Novo Parque, poli-
ciais militares detive-

Da Redação

Fonte: Fato

na manhã desta 
segunda-feira, 
14, em Muqui/ES 
acusada de dire-
ção perigosa e 
descumprir uma 
medida judicial.

Segundo a 
Polícia Civil Lola 
tem um histórico 
que pesa contra 
ela, em Mimoso 
é muito conhe-
cida por pertur-
bação a ordem, 
além de desobe-
diência e outros, 
como desacato 
de autoridades. 
Respondeu pro-
cesso acusada 

e veículo roubado.
As apreensões 

mais recentes foram 
no domingo (13), por 
volta das 12h45. Um 
cabo da PM, mesmo 
de folga, deteve em 
flagrante suspeito, 
de 18 anos, que es-
tava no bairro Nossa 
senhora de Fátima, 
armado com pistola 
PT SC 7.65 mm, com 
sete munições.

No mesmo dia, por 
volta das 20h30, no 

Famosa da Polícia Militar e Civil de Mimoso e Muqui é presa por descumprir medida judicial

ram trio, composto 
por pessoas com 
30, 32 anos e de 18 
anos. Em posse dos 
acusados os policiais 
apreenderam dois 
revólveres Rossi de 
calibre 38 e trinta 
munições do mesmo 
calibre.

Os detidos e os 
materiais apreendi-
dos foram entregues 
no plantão policial 
de Cachoeiro de 
Itapemirim.

DEU RUIM

Beto Barbosa

Lola acabou sendo presa por descumprir uma ordem judicial em Mimoso 
do Sul
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Memorial 14 de maio homenageia 
Dinowalde Peçanha

Nesta segunda-
-feira (14), a emoção 
tomou conta da popu-
lação de Itapemirim, 
onde a história de 
Dinowalde Rodrigues 
Peçanha Júnior, ex-
-prefeito de Itapemirim 
foi relembrado no 
“Memorial 14 de Maio”. 
Houve uma cerimônia 

e o prefeito municipal, 
Dr. Thiago Peçanha 
Lopes, puderam pres-
tar as justas e mere-
cidas homenagens 
a um dos grandes 
líderes políticos que 
havia surgido naquele 
período.

Na ocasião, o Hino 
Nacional foi apresen-
tado pela Corporação 
Musical  “Luciano 
Leal Cunha”, Banda 
da EMEF Anacleto 

Jacinto Ribeiro, em 
Campo Acima, e logo 
em seguida outras 
escolas do Distrito e 
a COMUDE fi zeram di-
versas apresentações 
de dança e canto, com 
músicas que lembra-
vam do ex-prefeito de 
Itapemirim. Amigos e 
familiares se emocio-
naram e não segura-
ram as lágrimas em 
meio as lindas home-
nagens prestadas.

A mãe do homena-
geado, dona Waldeia 
Peçanha, mesmo es-
tando emocionada 
pela data, e com pro-
blemas de saúde de 
seu esposo, fez um lin-
do discurso deixando 
todos comovidos. Às 
10h todos fi caram em 
silêncio por um minu-
to, pois foi o momento 
em que Dinowalde 
Rodrigues Peçanha 
Junior foi assassinado.

Após um minuto 
de silêncio, foi a vez 
do prefeito Dr. Thiago 
Peçanha Lopes dis-
cursar e prestar suas 
homenagens ao ex-
-prefeito Júnior. Em 
sua fala, o prefeito 
afi rmou que o muni-
cípio viverá em paz, 
que não há dois lados 
e que unidos a cidade 
crescerá.

“Estamos traba-
lhando para que nos-
sa gente viva com 
dignidade, estamos 
melhorando a educa-
ção e a saúde do mu-
nicípio. Nesta quarta-
-feira (16), juntamente 
com a diretoria do 
Hospital Evangélico 
Litoral Sul, vamos 
inaugurar o Centro 
de Diagnóstico por 
Imagem, e se Deus 
quiser, e com ajuda 
do governador, em 
breve, iremos ter a 
nossa tão sonhada 
UTI.” Disse Thiago P. 
Lopes.

Na ocasião o pre-
feito deu ordem de 
serviço para a refor-
ma no Ginásio do 
Distrito de Itaipava, 
que leva o nome de 

Por Marcos Kito
em homenagem ao 
ex-prefeito, que foi 
brutalmente assassi-
nado por volta das 10 
horas, na mesma data, 
em 1999. O “Memorial 
14 de Maio” é feriado 
municipal.

O evento, ocorreu 
na praça de Itaipava, 
onde amigos, fami-
liares, estudantes, 
líderes religiosos, ser-
vidores públicos, au-
toridades municipais 

Dinowalde Rodrigues 
Peçanha Junior. Após 
a solenidade houve 
confraternização, en-
tre os presentes que 
emocionados fi caram 
com as lindas home-
nagens.

O CRIME
Dinowalde 

Rodrigues Peçanha 
Júnior, o Juninho, foi 
assassinado dentro 
do próprio consul-
tório dentário em 
Marataízes, no dia 14 
de maio de 1999. O 
dia é marcado por 
um feriado municipal 
em Itapemirim, em 
homenagem ao ex-
-prefeito, que cumpria 
seu primeiro mandato 
e tinha 36 anos de ida-
de quando foi morto.

FERIADO

Marcos Kito

O evento, ocorreu na praça de Itaipava, 
onde amigos, familiares, estudantes, 
líderes religiosos, servidores públicos, 
autoridades municipais
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História de Dinowalde Júnior ex-prefeito de Itapemirim é relembrado em “Memorial 14 
de Maio”



Presidente da Câmara rebate 
acusações

O presidente da 
Câmara de Anchieta, 
Tássio Brunoro – MDB 
está sendo vítima de 
diversas acusações 
por ter realizado paga-
mentos a uma empre-
sa cujos proprietários 
possuem parentesco 
com ele e também 
pagamento em um 
curso de oratória. 
Essas acusações es-
tão sendo veiculadas 
em perfis de redes 
sociais, repercutida na 
mídia estadual, neste 
domingo, 13, dia das 
mães. 

A Reportagem en-
trou em contato com 
Tássio Brunoro pe-
dindo esclarecimento 
dos fatos. 

Segundo Brunoro, 
a empresa menciona-
da fornece produtos 
e serviços à Câmara 
Munic ipa l  desde 

parecer jurídico nos 
autos, garantindo que 
o vínculo de parentes-
co, por si só, não pode 
impedir a participação 
de pessoa física ou ju-
rídica em um certame 
licitatório, especial-
mente no caso, já que 
a referida empresa já 
participou de diver-
sos outros certames, 
sendo vencedora em 

vários deles nos últi-
mos anos.   

De posse do con-
teúdo veiculado nas 
redes sociais e re-
percutido na mídia 
estadual, Tássio en-
trou na justiça com 
uma queixa crime 
contra os autores. “As 
acusações feitas são 
graves, com base em 
uma interpretação 

analógica feita pelo 
autor da suposta de-
núncia. Nossa admi-
nistração tem sido 
pautada na promo-
ção da participação 
popular, da efi ciência 
e da transparência, 
tanto o é que todas 
as informações estão 
disponíveis no Portal 
de Transparência, à 
disposição de todos 
os cidadãos anchie-
tenses. Valorizo a 
participação popu-
lar, porém, penso 
que deve ser feita 
com responsabilida-
de. A forma como 
foi exposta, parece-
-me querer imputar 
uma condenação 
antecipada à minha 
pessoa. Todos os 
atos de nossa gestão 
estão pautados na 
legislação em vigor. 
É de meu interesse 
os esclarecimentos 
destes fatos”, ressal-
tou Tássio.

A redação bus-

Da redação
2008, ou seja, há 10 
anos, já participava 
de licitações. Período 
esse que ele nem se-
quer cogitava ingres-
sar na vida pública.

De acordo com 
Tássio,  os paga-
mentos citados nas 
publ icações são 
decorrentes de pro-
cesso licitatório, em 
que várias empresas 
participaram, tendo a 
empresa citada ofe-
recido menor preço 
e, portanto, saindo 
vitoriosa em alguns 
lotes.  

Para melhor com-
preender, em licita-
ções, vence a melhor 
oferta, isto é, a mais 
vantajosa à adminis-
tração. 

Sobre a legalida-
de da participação 
da referida empresa 
no processo licitató-
rio, Tássio frisou que 
além da avaliação da 
Comissão permanen-
te de Licitação, há 

cou nos portais do 
Ministério Público 
Estadual- MPES e do 
Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito 
Santo – TCES e não 
encontrou nenhum 
registro de denúncia 
contra Tássio.   

Em relação ao pa-
gamento do curso 
de Oratória, o pre-
sidente da Casa de 
Leis informou que 
aguardará manifes-
tação do Tribunal de 
Contas. Ressaltou 
ainda que a sua ges-
tão é a que menos 
gastou com a inscri-
ção de vereadores e 
servidores em cursos 
nos últimos anos.

Vale lembrar que a 
Câmara de Anchieta 
possui histórico con-
turbado quando o 
assunto é curso, di-
árias, a propósito, 
vários vereadores 
ainda respondem 
por vários cursos e 
diárias. 

Dinowalde Rodrigues 
Peçanha Junior. Após 
a solenidade houve 
confraternização, en-
tre os presentes que 
emocionados fi caram 
com as lindas home-
nagens.

O CRIME
Dinowalde 

Rodrigues Peçanha 
Júnior, o Juninho, foi 
assassinado dentro 
do próprio consul-
tório dentário em 
Marataízes, no dia 14 
de maio de 1999. O 
dia é marcado por 
um feriado municipal 
em Itapemirim, em 
homenagem ao ex-
-prefeito, que cumpria 
seu primeiro mandato 
e tinha 36 anos de ida-
de quando foi morto.

ANCHIETA/ES

Divulgação

Tássio representou na justiça contra 
autores de calúnia e difamação

O evento, ocorreu na praça de Itaipava, 
onde amigos, familiares, estudantes, 
líderes religiosos, servidores públicos, 
autoridades municipais
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Procon na Estrada está em 
Piúma

Com o objetivo de 
dinamizar o atendi-
mento aos consumido-
res, a unidade móvel 
de atendimento do 
projeto Procon-ES na 
Estrada está em Piúma, 
em frente à Prefeitura, 
no bairro Acaiaca e vai 
permanecer até sexta. 
Os atendimentos ini-
ciam as 10h00 e vai até 
as 16h00. 

No ônibus – que é 
totalmente adaptado 
para atendimento ao 
público – os cidadãos 
vão poder tirar dúvi-
das sobre produtos 
adquiridos, serviços 
contratados e registrar 
reclamações com pro-
fi ssionais capacitados 
que irão diagnosticar 
o problema e oferecer 
soluções favoráveis ao 

e cartões de crédito. 
“Claro que neste mo-
mento de crise é difícil, 
nós temos enfrenta-
do uma situação de 
que, tem pessoas que 
não estão conseguin-
do pagar nem água 
e nem contas de luz, 
momento difícil para 
o país, e quem sofre 
mais é aquele que tem 
menos. As pessoas 

têm sofrido muito, o 
Procon tem entrado no 
diálogo para resolver o 
problema”. 

O secretár io de 
Administração, Adrien 
Louzada ressal tou 
que o prefeito Ricardo 
Costa se encontrou 
com Dionísio em Vitória 
em uma reunião e fez 
a proposta de trazer 
o Procon na Estrada a 

Piúma. “Casou justa-
mente com a ideia que 
tínhamos de trazer o 
Procon Estadual pra 
Piúma para fazer um 
mutirão. Nesta sema-
na está ocorrendo e 
Guarapari, nós quere-
mos trazer esse muti-
rão também para cá. O 
Procon na Estrada nos 
dá o mesmo resultado 
porque terá primeiro 

Da Redação

consumidor.
De acordo com o 

coordenador, Dionísio 
Teixeira o Procon na 
Estrada já tem nove 
meses e mais de R$25 
milhões já foram nego-
ciados no Estado do 
Espírito Santo. “Nós já 
fi zemos em 28 municí-
pios. Nosso objetivo é 
fazer essas parcerias 
com as Prefeituras, fa-
cilitar a vida do consu-
midor, chegar na casa 
do consumidor. Muitas 
das vezes esse consu-
midor não tem nem a 
passagem para ir aos 
órgãos competentes, 
o Procon na Estrada 
é um facilitador nesse 
momento de crise de 
estar junto as prefei-
turas, junto as comodi-
dades dando comodi-
dade a este cidadão”, 
explicou Dionísio. 

As campeãs de 
reclamações são as 
empresas de telefonia 

O consumidor que precisa negociar dívidas em Piúma pode se dirigir para a frente da 
Prefeitura, o ônibus do Procon na Estrada está esta semana na cidade

aquele serviço para 
o consumidor que 
está tendo problemas 
com documentações, 
nome negativado. A 
primeira negociação 
começa aqui. A se-
mana do consumidor 
é mais de orientação, 
de como ele deve 
fazer as negociações 
por si só. Aqui não, é 
negociar pelo o con-
sumidor, a efetividade 
será maior que no 
nosso mutirão”, disse 
Adrien.

Para atendimento, 
o consumidor deverá 
levar a sua Carteira 
de Identidade, CPF e 
documentos que com-
provem a relação de 
consumo como nota 
fiscal, ordem de ser-
viço, faturas, boletos, 
contratos e outros.

Piúma já tem o seu 
Procon Municipal em 
convênio om o Procon 
Estadual.

NEGOCIAÇÃO

Luciana Maximo / Coordenação Procon

Uma equipe de nove pessoas está atendendo em frente à 
Prefeitura de Piúma no Procon na Estrada
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Procon na Estrada está em 
Piúma

aquele serviço para 
o consumidor que 
está tendo problemas 
com documentações, 
nome negativado. A 
primeira negociação 
começa aqui. A se-
mana do consumidor 
é mais de orientação, 
de como ele deve 
fazer as negociações 
por si só. Aqui não, é 
negociar pelo o con-
sumidor, a efetividade 
será maior que no 
nosso mutirão”, disse 
Adrien.

Para atendimento, 
o consumidor deverá 
levar a sua Carteira 
de Identidade, CPF e 
documentos que com-
provem a relação de 
consumo como nota 
fiscal, ordem de ser-
viço, faturas, boletos, 
contratos e outros.

Piúma já tem o seu 
Procon Municipal em 
convênio om o Procon 
Estadual.
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Rômulo é campeão mineiro de 
rodeio

O estudante de 
medicina veteriná-
ria Rômulo Miranda 
M a c h a d o  T i n o c o 
tem 22 anos e é de 
Presidente Kennedy, 
litoral sul do Espírito 
Santo. No último fi-
nal de semana, ele 
conseguiu uma impor-
tante marca para sua 
jovem carreira de peão 
boiadeiro: foi cam-
peão de rodeio na 51ª 

montar a pedido da 
minha avó. Quando 
acordei, entendi que 
essa não seria apenas 
minha vocação, mas 

uma das minhas ati-
vidades profi ssionais. 
O sonho se tornou 
realidade”, comentou 
Rômulo.

E acrescentou: “Tio 
Machadinho montava 
quando era vivo, po-
rém, a pedido de minha 
avó, ele parou de mon-
tar e abriu sua própria 
companhia, a Marca 
1000, fazendo apenas 
dois rodeios, um em 
Jaqueira e outro em 
Kennedy. Comecei a 
treinar na fazenda dos 
meus avôs, aqui em 
Campo Novo, aos 16 
anos, e assim que com-
pletei a maioridade 
comecei nos rodeios 
profi ssionais”.

Além do título re-
cente, Rômulo já foi 
campeão na Festa do 
trabalhador de Piúma, 
em 2017; campeão no 
bolão benefi cente em 
Apiacá, em 2018; e 
vice-campeão na Expo 
Jaqueira, em 2015 e 
2016. Com o dinheiro 
das premiações que 
vem ganhando, ele 

comprou uma peque-
na boiada para treinar 
e a expectativa é de 
continuar conseguin-
do bons resultados. 
“Só tenho a agrade-
cer todo o apoio que 
venho recebendo da 
minha família, mas tam-
bém dos meus patro-
cinadores: Prefeitura 
d e  P r e s i d e n t e 
Kennedy, Loja Fort 
West; Academia Body 
Sport; Clinica BelaClin; 
Os Vaqueiros Rodeo 
Team; Bonés Chic do 
Mato; e Kynn Barbearia. 
Sem todo esse suporte 
nada seria possível”, 
fi nalizou Rômulo. 

R ô m u l o  p o s s u i 
em casa, na Fazenda 
Campo Novo, um cen-
tro de treinamento, o 
CTRM, e, com dinheiro 
das premiações dos 
rodeios, vem montan-
do uma pequena boia-
da para treinar e me-
lhorar cada vez mais 
seu desempenho nos 
rodeios. Do centro de 
Treinamento e interior 
de Kennedy, Romulo 
também levou para 
Barbacena, o colega 
que tem se destacado 
nos treinos do CT, o 
Carlos Laurindo, que 
trabalhou na Festa 
Mineira como profis-
sional bullfi ghter (salva 
vidas). 

“Não só Romulo 
c o m o  R i c a r d i n h o 
Barreto que monta em 
cavalo e também, Sony 
Anderson de Jaqueira, 
estão se destacan-

Da redação
ExpoBarbacena, em 
Minas Gerais, válido 
pela primeira etapa do 
Campeonato de 2018.

Há três anos par-
ticipando de compe-
tições, Rômulo vem 
colecionando bons 
resultados e, agora, 
traz mais um troféu 
para casa. Tudo co-
meçou, segundo ele, 
por um sonho que teve 
com seu falecido tio, o 
Machadinho. “Sonhei 
que ele me assistia 
montar. Foi muito im-
pactante pra mim, 
porque ele deixou de 

O Jovem de Presidente Kennedy, Rômulo Machado é campeão de rodeio em Minas Gerais
do no esporte. Sony 
Anderson recentemen-
te esteve em Portugal 
participando de uma 
competição de fute-
bol. Eles são exemplos 
na cidade e acabam 
inspirando outros jo-
vens a acreditar no 
sonho. Esse apoio do 
município de Kennedy 
é muito importante, 
tem ajudado a levan-
tar essa bandeira do 
esporte’, disse a mãe 
de Romulo, Dilzerly 
Machado Tinoco.

Ainda muito emo-
cionada Dilzerly esta-
va feliz com a conquis-
ta de Rômulo. “Essa 
madrugada ele che-
gou em casa vitorioso, 
trazendo o título de 
campeão, eu esperei 
acordada e ansiosa 
até as 5:30 da manhã, 
para poder abraçá-lo, 
parabenizar e dizer a 
ele o quanto sou or-
gulhosa pelo homem 
e pelo profi ssional de 
competência e muita 
fé que ele se tornou, 
e como eu sou muito 
neurótica, não dur-
mo enquanto ele não 
chega, preciso confe-
rir se ele está mesmo 
inteiro”. 

AGENDA CHEIA
Rômulo já está de 

agenda cheia para 
os próximos fins de 
semana 

Santa Barbara - MG 
Itaperuna- RJ
Bom Jesus do Norte 

- RJ 

CAMPEÃO

Divulgação

Rômulo Machado sagrou-se campeão 
de rodeio em Barbacena Minas Gerais
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Prateados, 27 anos na estrada

A Banda Musical 
Prateado está há 27 
anos na estrada da 
música e a cada ano 
cresce no conceito 
musical pela irreve-
rência, musicalida-
de, originalidade, 
gingado, dedicação, 

Talento e sintonia 
entre o público. Com 
o lema fazer o mais 
belo ainda que sim-
ples, a Banda que 
nasceu em Córrego 
da Prata, Anchieta, 

uma nova estrutura 
e faz carnavais por 
toda região, tocando 
o melhor do axé, pop 
rock, anos 80, além 
de um repertório atu-
alizado e de acordo 
com cada necessi-
dade para atender 
qualquer t ipo de 
evento com estrutura 
própria de som e luz”, 
comentou. 

Musical Prateado 
des taca -se  pe lo 
auto nível de mu-
s i c a l i d a d e ,  c o m 
apresentação de 
músicas autorais e 
no forró, comanda 
qualquer baile, além 
de fazer belíssimas 
apresentações de 
moda de viola, tran-
sita bem com o funk, 
o axé, sertanejo uni-
versitário, Pop Rock 
e outros.

Os meninos nas-
ceram para a músi-
ca, abrigam muito 
bem uma p i tada 
de originalidade a 
cada composição. 
O Musical Prateado 
dispõe em sua ba-
gagem 8 CDs, sen-
do músicas autorais 
e regravações e 
dois DVD’S. 

Os discos são, 
“CD” Sentimentos 
– 1997, “CD” Gruda 
em mim- 2000. “CD” 
ao vivo – 2002, “CD’ 
Maravilha com você 
-2004, “CD” ao vivo 
II – 2007, “CD” Só 
No 2 em 01 – 2009, 
“CD” Tá Pensando 
o quê – 2011, DVD 
“Que isso novinha 
– 2012, “DVD” Top 
do Momento – 2014, 
“CD’ Promocional 
com The Barbaridade 

Da redação
rouba a cena nos 
eventos.

No  d ia  02  de 
junho,  o Musica l 
Prateado se apre-
senta no Festival 
da Cerveja em Alto 
Pongal, Anchieta/
ES, no Ginásio de 
Esportes.

De acordo com o 
empresário e tam-
bém vocalista, Aerton 
Nunes, o Barriga, a 
banda sempre se 
destacou com seu 
jeito único de fazer 
um forró diferente e 
empolgante. “Desde 
2009 a banda trouxe 

Banda Musical Prateado uma Mistura de Ritmos, explosão do Forró-sertanejo-axé-pop rock-
anos 70” e 80”

–  2 0 1 6 ,  “ C D ’ 
Promocional – 2016. 

Va le  ressa l t a r 
que, durante este 
trajeto, a Banda pas-
sou por alterações 
na formação, bus-
cando elevar ainda 
mais a satisfação do 
público e também 
a própria equipe. 
“Para apresentar 
um trabalho feito 
com excelência é 
preciso ter como 
prioridade o bom 
convívio que gera 
motivação, e faz om 
que a dedicação 
dos integrantes seja 
mais intensa. É por 
esses valores tam-
bém que, a Banda 
alimenta um enorme 
carinho pelo público 
apreciador do seu 
trabalho. Queremos 
agradecer a todos 
os nossos parcei-
ros, amigos, empre-
sários, prefeituras, 
comércios, associa-
ções e outros que 
nos deram força 
para  chegar  a té 
aqui”, agradeceu o 
empresário Barriga.

Para contratar o 
Musica Prateados 
entre em contato 
com os telefones:  
28 -999059794/ 28 
- 999598379 / 28- 
35366146 – E-mail: 
bandamusicalpra-
teado@hotmail.
com ou através do 
Facebook Musical 
Prateado.
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