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Jeferson Guilherme de Souza, o único atleta de 
Povoação que está disputando o campeonato 

brasileiro de Bodyboard 10
pg.
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Editorial

A REPARAÇÃO AVANÇA E OS RESULTADOS ACONTECEM
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Chegamos ao sexto ano desde o rompimento da 
barragem de Fundão. A caminhada até aqui tem sido 
marcada por grandes desafios e muito trabalho, cujos 
resultados vêm aparecendo ao longo de toda a Bacia do 
Rio Doce. Aqui, você vai conhecer as principais iniciativas 
desenvolvidas com as comunidades, empresas e grupos 
produtivos da região e os avanços conquistados.

Os comerciantes de Regência e de Povoação têm 
participado de capacitações sobre gestão, planejamento, 
vendas, atendimento, marketing digital e organização 
financeira, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL). No momento, estão participando cerca de 57 
comerciantes em Regência e 16 em Povoação.

Outra ação realizada com o intuito de fortalecer a 
economia local foi a oferta de linhas de financiamento 
para micro e pequenas empresas, com a criação do 
Fundo Desenvolve Rio Doce. 

Durante a pandemia ele vem contribuindo para a 
manutenção de milhares de empregos, ajudando 
empresários a atravessar a crise econômica. Somente no 
município de Linhares foram concedidos mais de  
R$4,5 milhões em créditos, com 176 empresas 
beneficiadas e 342 empregos mantidos.

A geração de empregos é um ponto que recebe 
atenção especial na reparação. Para isso, criamos o 
Recoloca Rio Doce, plataforma desenvolvida para 
ajudar as pessoas das regiões atingidas a voltarem 
ao mercado de trabalho. No Espírito Santo, dos 456 
empregos diretos e indiretos gerados, 292 vagas 
foram ocupadas por trabalhadores locais. 

Outro esforço para ampliar as oportunidades de 
recolocação no mercado de trabalho são os cursos 
de qualificação presencial, em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI ES).  

As capacitações serão oferecidas ainda neste ano 
para moradores de Regência, Povoação e Degredo,  
em Linhares. Falaremos mais sobre isso na matéria da  
página 4. Não deixe de ler! 

Com o rompimento da barragem, muita gente que 
ganhava seu sustento com a agricultura teve que 
interromper a atividade devido à lama. Com isso, 
disponibilizamos os serviços de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, que, juntamente com as ações de 
reparação ambiental, têm sido fundamentais na retomada 
das atividades dos produtores rurais. O trabalho inclui 
orientação sobre gestão, aumento de produtividade e 
renda e comercialização de produtos. Até o momento 
estão sendo atendidas 45 famílias da foz.

Outra iniciativa relevante é resultado de uma ação 
conjunta com o governo do Espírito Santo e a 
participação do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce. 
Por meio da Agenda Integrada, foram repassados 
R$423,2 milhões para obras em infraestrutura 
e investimentos nas áreas de educação, como a 
pavimentação dos trechos rodoviários que chegam 
a Regência e Povoação e as melhorias nas escolas 
públicas municipais e estaduais da região. 

Sabemos que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido, mas, com bastante motivação pelos 
resultados alcançados, seguiremos firmes nessa 
missão. Acompanhe aqui as atualizações sobre o que 
está sendo feito.

Fundação Renova

R$149,31 milhões foram gerados em 160 contratos 
firmados com fornecedores locais até agosto de 2021.
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Expediente

Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG
Reportagem:
Leandro Bortot | Eliene Santos |  
Victor Cordeiro | Leticia Silva

Fotos
As fotos desta edição foram cedidas por  
seus respectivos proprietários

Coordenação
Adriana do Carmo

Direção de arte:
Humberto Guima

Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, Jucilene Penha da Silva, 
Julcimara Penha da Silva, Juliana Teixeira da Silva, 
Julinenis Rodrigues Penha, Josenita Pereira dos Anjos,  
Lucas Guilherme Coutinho, Maria das Graças Moraes e  
Michel Gomes Pedro. 

As opiniões expressas neste jornal, por parte de entrevistados e 
articulistas, não representam necessariamente a visão da Renova em 

relação aos temas abordados, sendo de responsabilidade de seus autores. 

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de 
comunicação, formado pelos moradores:

C
ré

d
it
o

: -
  
N

IT
R

O
 I
m

a
g

e
n
s



Para atender toda a região impactada pelo rompimento da barragem, a Fundação Renova disponibiliza vários canais para 

os moradores dessas áreas entrarem em contato com ela. São eles: a Central 0800, o Fale Conosco (no site ou no e-mail), o 

Portal do Usuário, os Centros de Informação e Atendimento (CIAs) e o Núcleo de Informações Institucionais. O que muitos não 

conhecem é o caminho que uma manifestação segue desde o recebimento até uma resposta por parte da Fundação.

Entenda como funciona o fluxo interno das solicitações recebidas.

Nem sempre as manifestações são respondidas conforme a expectativa dos moradores. 

Na foz, a demora no atendimento tem sido motivo de crítica. Jackeline Souza de 

Oliveira, pescadora e marisqueira de Regência, falou um pouco sobre a sua experiência.

Durante a pandemia, os CIAs tiveram seu atendimento interrompido em virtude dos protocolos de distanciamento 

social. Mas com o avanço da vacinação e a redução dos casos de COVID, a Renova já está trabalhando para a 

reabertura gradual desses centros. Algumas localidades inclusive terão os CIAs móveis.

COMO FUNCIONAM OS CANAIS DE 
RELACIONAMENTO DA RENOVA?

Manifestações recebidas 
e respondidas 

GESTÃO DAS MANIFESTAÇÕES INDIVIDUAIS

Principais Assuntos

Areal Areal

Povoação Povoação

Entre Rios Entre Rios

Regência Regência

Indenização 
mediada 

13

Dúvidas sobre 
a Renova 

9

Indenização 
mediada 

915

Dúvidas sobre 
a Renova 

296

Indenização 
mediada 

1996

Dúvidas sobre 
a Renova 

442

Recebidas 

182
Respondidas 

176

Indenização 
mediada 

120
Cadastro 

32

Recebidas 

3028
Respondidas 

2898

Recebidas 

30
Respondidas 

28

Recebidas 

1578
Respondidas 

1504

“Eu entrei em contato porque meu pagamento tinha sido interrompido 
antes da  adoção da norma de os marisqueiros não receberem mais. 
Não me deram uma justificativa, falavam que iriam resolver até certo 
dia, mas nunca resolviam. Por fim, bloquearam meu número depois de 
eu ligar várias vezes, sem dar nenhum motivo”

O que a Renova diz?

Os Canais de Relacionamento da Fundação Renova 

informam que não é prática ter número bloqueado 

pela Central 0800. Todos os atingidos podem ter 

acesso às suas manifestações e respostas por meio 

do Portal do Usuário. O link para acesso ao Portal do 

Usuário está disponível no site da Fundação Renova 

a partir de um registro individual do atingido. Os 

Canais de Relacionamento ficam disponíveis para 

auxiliar os manifestantes no seu primeiro acesso, 

caso necessário.

Outro ponto de melhoria, segundo Jackeline, que possui 

epilepsia e dislexia, é que a Renova deveria dar mais 

atenção à situação de pessoas com deficiência. “Na 

época do cadastro eles até perguntavam se eu tinha. 

Mas acho que poderiam dar mais atenção e ter um 

suporte mais estruturado, porque tem várias pessoas 

com deficiência em Regência, não sou só eu”, afirma. 

Segundo a instituição, pessoas com deficiência auditiva 

podem utilizar a Central Inclusiva, de segunda a sábado, 

das 8h às 20h, para registrar uma manifestação. Outras 

alternativas de atendimento inclusivo estão sendo 

planejadas para melhor atender a população.

Nos outros canais, o volume de solicitações recebidas seguiu intenso. Os dados abaixo mostram os resultados 

referentes aos registros da Central 0800 nos distritos de Areal, Entre Rios, Povoação e Regência entre outubro de 

2020 e outubro de 2021, nos quais o assunto mais presente foi a indenização, com mais da metade dos registros.

97%

96%

91%

95%

ETAPA 1

ETAPA 3

ETAPA 2

ETAPA 4ETAPA 5

Registro e primeira 
tratativa da manifestação

Retorno ao manifestante 
e finalização

Encaminhamento 
ao ponto focal

Qualificação 
pelo ponto focal

Retorno dado pelo 
programa

O contato é feito pelo(a) atingido(a) por meio dos Canais de Relacionamento 
e a manifestação é registrada no sistema da Renova. Se já houver uma resposta, 

o atendente dá o retorno imediato e a manifestação é finalizada.

Se não houver resposta, a 
manifestação é encaminhada à 
área responsável pelo assunto.

A área faz uma 
avaliação crítica da questão 
e identifica as possibilidades  

de atendimento.

Após a avaliação, a resposta 
é encaminhada à equipe dos 
Canais de Relacionamento.

O atendente volta a entrar em contato com 
a pessoa que abriu a manifestação e transmite a 

informação. Em seguida, o protocolo é finalizado.
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REGÊNCIA SE PREPARA PARA DESFILAR COM O 
BLOCO VALETE DE OURO NO CARNAVAL 2022

Um dos últimos carnavais do antigo “Valete de Ouro”, em Regência
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Foi somente em 2005 que o Valete voltou a desfilar no 

carnaval de Regência, tendo grande participação de 

pessoas da terceira idade. Esse renascimento do bloco foi 

possível após um trabalho de resgate cultural realizado por 

algumas pessoas, como Marcia Gaudio. “A ideia surgiu em 

função de um filme que seria produzido na comunidade. 

Tinha uma música nele que citava o Valete de Ouro. Quando 

soube do Cordão Carnavalesco, que era realizado pelo 

bloco, fiquei motivada a fazer um trabalho de campo, 

Pausa para história
O bloco carnavalesco Valete de Ouro tem 107 anos de 

existência. Ele surgiu do outro lado do rio, em Povoação. Na 

época, eles atravessavam o Doce de barco para desfilar em 

Regência, o que acabou virando uma tradição. 

Com o passar do tempo, alguns membros foram morrendo 

e não havia quem pudesse substituí-los. Isso fez com que, a 

partir da década de 70, faltassem integrantes para compor o 

grupo, dificuldade que perdurou por anos e anos.

Ainda faltam alguns meses para o Carnaval, mas já tem 

gente se preparando para colocar o bloco na rua. É o 

caso dos moradores de Regência que, em 2022, querem 

voltar a espalhar alegria pela vila mágica com o desfile 

do bloco carnavalesco Valete de Ouro, que há 3 anos não 

se apresenta na região. 

“O Valete de Ouro era o primeiro a se apresentar. 
Ele que puxava o Carnaval. Nossa última 
apresentação foi em 2018. No ano seguinte não 
conseguimos nos mobilizar a tempo para desfilar 
e depois veio a pandemia. Estamos animados para 
voltar com força total”, disse Maria da Glória Buetker 
Rossoni, uma das responsáveis pelo bloco.

De acordo com a valeteira, a intenção é voltar a se 

apresentar mantendo as características de anos 

anteriores: mulheres com saias rodadas e coletes e 

homens com calças, coletes e quepes. Tudo em verde 

e amarelo. Também estarão presentes os estandartes 

e os balistas com seus bastões de madeira, que são 

utilizados para comandar os cordões, formados por 

duas fileiras.

Valete de Ouro, não é mole não!
Como a maioria dos blocos carnavalescos tradicionais, 

o Valete de Ouro tem seu hino que é ecoado com 

muita força e alegria pelos integrantes. Para aqueles 

que ainda não sabem a letra, que tal aprender? Ela é 

simples e muito divertida! Veja:

“Valete de Ouro, não é mole não! 
Tem porta bandeira, 

Tem porta estandarte, 
Tem muita alegria quem entrar nesse cordão! 

Valete de Ouro, não é mole não! 
Tem porta bandeira, 

Tem porta estandarte, 
Tem muita alegria essa nossa tradição!”

 

 
Agora que você já está com o hino na ponta da língua, 

é só ficar de olho no calendário de eventos de Regência 

e se preparar para o Carnaval de 2022, pois o Valete de 

Ouro está voltando com tudo. “Todos podem participar, 

seja de Regência ou de Povoação! Queremos que as 

pessoas da terceira idade saiam conosco, mas se alguma 

criança ou jovem quiser, eles também serão bem-

vindos”, destacou Maria da Glória.

entrevistando pessoas que conheciam sua história. Ao 

ir de casa em casa, acabamos despertando o interesse 

dos moradores de voltar com ele. Foi o que aconteceu 

em 2005”, relembra Marcia. 

Depois desse carnaval, o bloco migrou oficialmente para 

Regência e a cabocla dona Hilda Peçanha, como era 

conhecida, ficou responsável por ele até o ano de 2016. 

“Antes de morrer, a dona Hilda me pediu para cuidar 

do Valete. Ela fez isso confiando que eu não deixaria 

ele acabar. É o que estou tentando fazer. Pego minha 

bicicleta e vou de casa em casa convidando as pessoas. 

Quero e vou fazer de tudo para mantê-lo vivo”, contou  

Maria da Glória.

C
ré

d
it
o

: I
m

a
g

e
m

 c
e
d

id
a

Trajes verde e amarelo são a marca do bloco de carnaval
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Falta pouco para o início dos cursos de capacitação 

profissional da Fundação Renova em parceria com 

o SENAI do Espírito Santo! As pré-inscrições foram 

encerradas no mês passado e agora, em novembro, 

estão sendo realizadas as inscrições presenciais. Nelas, 

os moradores de Povoação, Regência e Degredo que se 

interessaram pelas ofertas entregam a documentação 

para concluir sua inscrição. A Renova está fazendo esses 

agendamentos individualmente.

 
Mas esse não é o primeiro curso feito pela moradora de 

Regência. Geisa já teve aulas de culinária e aprendeu a 

fazer bolos no pote, o que se tornou um passatempo. Mas 

desta vez, ela acredita que também poderá se beneficiar 

profissionalmente das aulas. “Lógico que no meu  

trabalho vai servir de conhecimento. Isso conta muito, 

principalmente porque hoje em dia o mundo é todo 

tecnológico. Eu vejo que tem crescido muito essa questão  

da área digital”, relata. Ela pretende participar de outros 

cursos e até deixa a sugestão de um. “Seria interessante 

ter algo sobre blogs pra quem tem essa curiosidade de  

vender um produto digital”, comenta.

As capacitações serão realizadas de forma presencial, 

na própria comunidade. Os cursos terão até 160 horas 

de duração. As primeiras aulas das turmas de assistente 

Economia

CONCLUÍDA A FASE DE PRÉ-INSCRIÇÃO PARA 
CURSOS COM O SENAI

CONDUTORES DE POVOAÇÃO CRIAM GUIA 
TURÍSTICO DO BALNEÁRIO
Quem é de Povoação com certeza sente orgulho de 

ouvir turistas falando das belezas deste lugar, não é? É 

impossível não se alegrar! Esta terra é repleta de gente 

feliz, comida gostosa, locais marcantes e histórias únicas. 

Com a ideia de compartilhar tudo isso com pessoas dos 

outros cantos do Brasil, a Associação de Condutores - 

Sumaré ajudou a criar o Guia Turístico de Povoação. 

A ideia do Guia Turístico é contribuir para que mais 

turistas visitem a comunidade, principalmente agora 

que o verão e as festividades como Natal, Ano-Novo e 

Carnaval se aproximam.

A viagem já começa pelas páginas, nas quais conhecemos 

um pouquinho das qualidades do balneário e vários de seus 

atrativos turísticos: a vila com suas ruas de terra, as praias 

que possuem uma longa faixa de areia e um mar bom 

para a prática do surf e do bodyboarding, as águas calmas 

das lagoas Monsarás e da Viúva, o passeio ecológico pela 

restinga na Trilha da Fortaleza, além do turismo colonial 

pelas fazendas produtivas de cacau. Chama atenção o 

carinho pelas comidas típicas capixabas, além dos muitos 

eventos locais que agitam e alegram pessoas de todos os 

gostos, como o tradicional Bloco de Rua, o Fanfarra, a Folia 

de Reis e os festivais gastronômicos.

Acesse em bit.ly/guiapovoca o Guia Turístico de 

Povoação e compartilhe com conhecidos, familiares e 

amigos. O destino de muitos no verão que está 

chegando pode ser aqui!

Josielson de Melo,  
dono da Pousada  
Recanto de Povoação,  
acredita no potencial de Povoação.  
“Estamos nos qualificando. Hoje temos 
pousadas, restaurantes, toda uma estrutura 
para receber os que vêm de fora prestigiar 
o lugar. Com certeza o Guia Turístico 
contribuirá para a divulgação no fim do 
ano, porque temos muitas qualidades a 
serem oferecidas”, comenta.

Geisa Souza, assistente de contabilidade,  
gostou da proposta de ampliar as oportunidades 
de recolocação no mercado de trabalho.  
Ela se inscreveu para o curso de manutenção  

de computadores. “Gosto muito de 
tecnologia e é uma área promissora, 
que acho muito interessante. Já consigo 
fazer algumas coisas, então queria me 
aprimorar”, explica.

administrativo e almoxarifado já começam em dezembro, 

com início marcado para o dia 6, em Povoação, e para o 

dia 7, em Regência.

Economia

Guia Turístico da Região

Linhares, Espírito Santo, Brasil

Povoação 
do Rio Doce
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Cursos que serão oferecidos: assistente administrativo, 
almoxarifado, assistente de planejamento e controle 
da produção, pintor de obras imobiliárias, montador 
e reparador de computador, pedreiro de alvenaria, 
eletricista industrial, pedreiro de revestimento e 
operador de computador.
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BODYBOARDING DE POVOCA  
NO BRASILEIRO

Fique por dentroFique por dentro

Além de Regência, a praia da Barra do Jucu, em Vila 

Velha, também ficou movimentada com o campeonato 

brasileiro de Bodyboard. A primeira etapa desse 

evento aconteceu em setembro e reuniu vários atletas, 

entre eles Jeferson Guilherme de Souza, o único 

atleta de Povoação que disputou o campeonato. 

“Estou realizando um sonho. Sei do tamanho da 

responsabilidade que carrego, mas vou dar meu 

melhor para levar o título de campeão para minha 

comunidade”, afirma o jovem de 16 anos.

Pelo bom desempenho, Jeferson conquistou a quinta 

colocação e se prepara para subir no ranking na última 

etapa, programada para dezembro. “Estou treinando 

bastante. Assisti a todos os vídeos da minha bateria 

nessa primeira etapa para ver quais foram os meus 

erros e corrigi-los”, disse o atleta.

CAMPEONATO DE SURF MOVIMENTA 
ECONOMIA EM REGÊNCIA
Entre os dias 17 e 27 de setembro, o movimento foi 

intenso, não só das ondas, mas também de surfistas, na 

praia de Regência. Neste período, a vila recebeu cerca 

de 70 atletas de diversos estados brasileiros para a 

primeira edição do Regência Super Turbos, campeonato 

organizado pela Associação de Surf de Linhares. O evento 

não foi patrocinado pela Fundação Renova.

A grande quantidade de visitantes lotou pousadas, 

restaurantes e outros comércios. “Só da equipe dos 

atletas foram umas 300 pessoas. Fora isso, vieram muitos 

turistas prestigiar o evento. As pousadas ficaram sem 

vagas e os restaurantes davam filas. Ficamos felizes com 

isso, pois alcançamos nosso objetivo que era trazer um 

turismo sustentável através do esporte”, comenta Fábio 

Fiorot, presidente da Associação de Surf de Linhares.

O empreendedor, que também é surfista, mostrou suas 

habilidades na água, porém demonstrou preocupação. 

“Participei por amor ao surf, por amor à comunidade, mas 

ciente de que coloquei minha saúde em risco quando decidi 

mergulhar na água contaminada pelo rejeito”, lamentou.

“Desde o rompimento  
da barragem, esse foi  
o evento que mais atraiu  
turistas que permaneceram  
na vila. Hospedamos muitas pessoas.  
O campeonato deu para gente um 
gostinho de esperança de que é possível 
viver do turismo, sem depender da 
Renova”, disse Fabrício.

O irmão de Fábio, Fabrício 

Felisberto Fiorot, dono da 

pousada D’Regesurfhouse, 

confirma que os 

comércios ficaram 

movimentados  

durante o evento.

Renova responde
De acordo com a Fundação Renova, os resultados de 

Estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH) 
em Mariana e Barra Longa, divulgados em dezembro 
de 2019, evidenciam que não há metais no rejeito que 

representem risco toxicológico à saúde humana e estes 
elementos estão naturalmente presentes nos solos e 

sedimentos de toda a bacia do rio Doce.

Na zona costeira marinha, um estudo da Fundação Renova 
e da Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstrou 

que, a partir de abril de 2016, as concentrações de 
sedimentos correspondem ao comportamento natural 

desse tipo de estuário e refletem, inclusive, os períodos de 
chuvas que ocorrem sazonalmente. 

A Prefeitura de Linhares é a responsável pela divulgação 
das condições de balneabilidade das praias do município, 

indicando se elas estão adequadas para banho e atividades 
esportivas, conforme os dados dos monitoramentos.  

Os resultados são divulgados em seu site:  
www.linhares.es.gov.br.

Para competir no brasileiro, Jeferson participou de outros 

dois campeonatos. Um deles foi a primeira etapa do 

municipal, projeto contemplado pelo Edital Doce, que 

aconteceu em fevereiro deste ano. Depois, ele e outros seis 

atletas de Povoação foram disputar o estadual, realizado 

em setembro. “Conseguimos um terceiro e quinto lugar 

no estadual com os atletas Giliardison Costa e Leidson 

Euzébio. Jeferson não foi bem na etapa do estadual, mas 

o orientamos a persistir e o levamos para disputar a etapa 

do brasileiro. Ele conseguiu uma boa colocação e agora 

estamos aguardando a próxima etapa na expectativa de 

bons resultados”, disse Fhilipe Miguel Maciel, organizador 

do campeonato de Bodyboard em Povoação.

Atletas se aventuram nas ondas do campeonato estadual
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Foz
Curumim

fundacaorenova.org/ 
fale-conosco

Central de 
Relacionamento 
0800 031 2303

Ouvidoria
0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

Fale com a gente
CIA Linhares 
Av. Augusto Pestana, 1390, Lj. 5, Centro

Terças e quintas às 9h, 15h e 20h
Saiba mais: Momento Renova

Rádio Cultura/Rede SIM - 920 AM
Rádio Sim Linhares – 106,1 FM
Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM

Rádio Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM
Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM
Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM
Rádio Alternativa  
(São Roque do Canaã) – 87,9 FM

Ei, garotada, que tal deixar de lado os joguinhos de celular e os canais no 
YouTube para se aventurar nas brincadeiras da infância dos seus pais e avós?

A Adélia Pestana, de Regência, vivia inventando maneiras de brincar com os 
amigos e amava fazer isso na rua. Brincava de ciranda, de pique, de bola, passa 

anel e pula corda. Ela também criava seus próprios brinquedos.

Uma brincadeira que ela adorava era a “Boca de 
Forno”. Já ouviu falar? A gente te explica para você 
brincar com seus colegas. 

1) Escolha uma pessoa do grupo para ser o 
“comandante”. Ele e as outras crianças, em todas as 
rodadas da brincadeira, devem gritar as frases:

       “Boca de Forno” (comandante)

       “Forno” (outras crianças)

       “Manda fazer” (comandante)

       “Fazerei!” (outras crianças)

       “Se não fazer, 
      ganha um bolo” (comandante)

“Eu não tinha bonecas, então eu mesma fazia as minhas 
com espigas de milho novo. Os cabelos do milho viravam 
os fios da boneca e eu também colocava pauzinhos para 
fazer as perninhas e bracinhos delas”, conta Adélia Pestana.

COMO BRINCAVAM NOSSOS PAIS E AVÓS? 

2) Depois dessa última frase, o comandante escolhe um 
objeto para que os outros procurem e levem até ele. 
Se ele disser: “vai todo mundo em busca de flores” ou 
“me tragam um objeto azul”, os outros têm que correr 
para achar. 

3) Quem não chegar com o que foi pedido ou  
ficar por último, leva um “bolo quentinho’’,  
saído do forno, ou seja, paga uma prenda.

O que pediria se fosse “comandante”? Bora brincar!

C
ré

d
it
o

: I
m

a
g

e
m

 c
e
d

id
a


