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PSCA anuncia expansão
em Pindamonhangaba e
geração de 200 empregos

A empresa PSCA - PRIMA SOLE COMPONENTES
AUTOMOTIVOS
Ltda, instalada no Distrito
Industrial Santa Rita em
Pindamonhangaba, está
anunciando a expansão
de suas atividades com a
instalação de uma linha de
pintura de relevantes caraterísticas técnicas.
Com os novos investimentos a planta passará a ter
uma capacidade de aten-

der uma demanda diária
de 1.000 veículos. Esta linha de pintura, a mais atualizada da América Latina,
complementará a oferta
tecnológica da PSCA para
as maiores montadoras do
Brasil.
A inauguração da nova linha de pintura da empresa
acontecerá no próximo dia
12 de novembro e com o
volume de atividade completo, a planta de Pinda-

monhangaba deverá ter
200 funcionários. As informações foram confirmadas pelo gerente do Grupo
PSCA no Brasil, Claudio
Bentivoglio Magner e gerente comercial, Eduardo
Duvidovich, que foram recebidos recentemente pelo
Secretario de indústria e
Comercio Álvaro Staut e o
prefeito Dr. Isael Domingues na prefeitura de Pindamonhangaba.

Para 2021, o Grupo Prima
Sole prevê investimentos
para a implantação da segunda unidade em Pindamonhangaba.
Quem é o grupo Prima
Sole
A PSCA é uma empresa pertencente ao Grupo
Prima Sole Components,
de capital italiano, com
faturamento anual de 700
M euro e 4.300 funcionários, presença e atividades
consolidadas na Europa e
na América Latina com 22
plantas produtivas e 4 cen-

tros de pesquisa.
O Grupo atua na fabricação de componentes plásticos estruturais e estéticos, interiores e exteriores,
para o setor automotivo e
tem como principais clientes: FCA, CNH, VW, Iveco, Renault, PSA, BMW,
com 75% do faturamento
representado por produtos para carros e veículos
comerciais leves e 25%
para caminhões, maquinas
agrícolas e outros.
As principais tecnologias
detidas são injeção e com-

pressão de plástico e similares, pintura e outras correlatas (solda, colagem,
entre outras).
No Brasil, o Grupo é presente no Supplier Park
Jeep de Goiania (GO),
em Pernambuco (empresa
PSMM Pernambuco Componentes
Automotivos
Ltda), em São José dos
Pinhais (PR) e Pindamonhangaba (SP) (empresa
Prima Sole Componentes Automotivos Ltda PSCA), com um total de
700 funcionários.

Radiodifusão tem novo
regramento em vigência

Entrou em vigor nesta terça-feira (3/11) a Resolução 721/2020, que traz diretivas que beneficiam os
radiodifusores, com dispositivos esperados pelo setor já há vários anos. Entre
os avanços, está o normativo que traz as faixas de
frequências e canalizações
para os serviços de radiodifusão.

A Resolução revoga e unifica uma série de regramentos para o setor. Com
ela, passam a valer os novos atos de requisitos técnicos, que indicam o que
cada plano básico deve
conter.
Além disso, passam a vigorar a faixa de 76 a 108
à Frequência Modulada (FM), com adicionais

12MHz; a regulamentação
da retransmissão de rádio para Amazônia Legal;
e a possibilidade de uso
do segundo adjacente no
FM.
Novas análises, baseadas
em predições e não raio de
proteção, poderão garantir
viabilidade para novos canais nos serviços.
Fonte: Anatel

Polícia Militar prende
criminoso por posse
ilegal de arma em Lorena

Nesta quarta-feira (4), por
volta das 14h, durante patrulhamento preventivo,
policiais militares, depararam com um indivíduo em
atitude suspeita, na Rua
Otávio Nogueira de Godoy, Cecap.

Abordado, confessou ter
uma arma de fogo em sua
residência, realizaram vistoria e localizaram em seu
quarto uma pistola 9mm,
marca BERSA, com dois
carregadores e 10 munições calibre 9mm, marca

CBC, ea quantia de R$
1.542,00.
Conduzido ao plantão policial, foi arbitrado fiança,
no valor de R$ 3.500,00, a
qual não foi paga, permanecendo à disposição da
justiça.
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Miscelânea
Curiosidades
Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de
cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é
que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados
pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre alerta a
possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar
o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de
baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em todas as
janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e
isqueiros longe do alcance das crianças.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 199, Termo nº 7266
Faço saber que pretendem se casar JUCIARLEN FERREIRA FAGUNDES e NAIANE APARECIDA FERREIRA SANTOS,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Coração de Jesus-MG, nascido no dia 27 de novembro de 1985, de estado civil solteiro, de profissão autônomo,
residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138, Una, Tremembé/SP, filho de MIGUEL MEIRELES
FAGUNDES, falecido em Ubaí/MG na data de 06 de maio de 2012 e de LAISSE FERREIRA FAGUNDES, de 61 anos,
natural de Coração de Jesus/MG, nascida na data de 02 de setembro de 1959, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A
habilitante é natural de Coração de Jesus-MG, nascida no dia 09 de fevereiro de 1986, de estado civil solteira, de profissão
autônoma, residente e domiciliada na Rua Heliópolis, nº 1219, Parque Urupês, Taubaté/SP, filha de JOSÉ IDALMO DIAS
DOS SANTOS, falecido em Brazilia de Minas/MG na data de 04 de setembro de 2015 e de ADÉLIA FERREIRA SANTOS,
de 62 anos, natural de Maringá/PR, nascida na data de 18 de outubro de 1958, residente e domiciliada em Coração de Jesus/
MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e
cópia para a imprensa local desta cidade.

Serasa realiza em novembro
o Feirão Limpa Nome

Humor
Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma consulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou
fazendo?
Mensagens
Coisas que levamos muitos anos para aprender:
1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais construíram o Titanic.
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mesmos.
Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos que dar
nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no futuro.
Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma parte dela
e ter dado a sua contribuição.
Pensamentos, provérbios e citações
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.

A ação vai beneficiar 64
milhões de consumidores
Desde de ontem, dia 3
consumidores inadimplentes de todo o país poderão
negociar dívidas e contas
atrasadas com até 99% de
desconto durante mais um
feirão Limpa Nome da Serasa. Os descontos serão
oferecidos por mais de 50
empresas parceiras de diversos segmentos até o dia
30 de novembro. Segundo
a Serasa, pelo menos 64
milhões de consumidores
podem ser beneficiados.
Para participar o consumidor pode acessar um
dos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa
Nome, Whatsapp e aplicativo. Nesta edição a negociação poderá ser feita em
mais de 7 mil agências dos

Correios em todo o Brasil. A ação permitirá ainda
que, após a quitação da dívida, o consumidor tenha
sua pontuação aumentada
e assim obtenha melhores
condições de crédito nas
próximas compras.
“Sabemos da importância
do nome limpo para que
as pessoas tenham mais
chance de conseguir crédito, e assim, recomecem
sua vida. O ano foi muito
difícil devido a pandemia,
mas já vemos sinais de
retomada, por isso, esse
ano, junto aos mais de 50
parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a
responsabilidade de ampliarmos e criarmos o
maior Feirão de todos os
tempos”, disse o diretor de
marketing e canais digitais

da Serasa, Giresse Contini.
Participam desta edição do
feirão Limpa Nome as empresas Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia,
Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas,
Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos,
Oi, Itapeva, Anhanguera,
Sky, Credsystem, Banco
BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco,
Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama,
Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard,
Conect Car, Elmo, Tenda,
Energisa, Cetelem, Havan,
Quatro Estações, CPFL,
RGE, PagBank, Light,
Nosso Lar, Novo Mundo,
Koerich, Kredilg e Cemig.
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Trabalhadores da Elfer, de Pinda, EMS Taubaté Funvic estreia
aprovam proposta com
na Superliga Banco
aumento real de salário e PLR
do Brasol 2020/21

Os trabalhadores da fábrica Elfer, em Pindamonhangaba, aprovaram
nessa quarta-feira (4), a
proposta da Campanha
Salarial.
Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos, havia também uma discussão com a
empresa sobre a PLR (Participação nos Lucros e Resultados), que seria zero.

Após quatro rodadas de
negociação a categoria
conseguiu uma proposta.
Ela contempla o reajuste da inflação, calculada
em 2,94%, mais 0,5% de
aumento real, e R$ 1.400
de PLR. O primeiro pagamento ocorre já nesta sexta-feira.
Para o presidente do sindicato, André Oliveira, a

proposta foi uma conquista.
“A Elfer tem um histórico
forte de mobilização. A
fábrica conseguiu passar
pela pandemia, manteve
os empregos, está com
produção alta e a gente
conseguiu avançar a proposta na mesa de negociação. Parabéns a todos”,
disse.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico
Nº 035/2020 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos Médicos Covid 19. Tendo em vista despacho
da Sra. Secretária de Administração, Raphaela C. P. Abrantes, fica
determinado: O DEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP, e via de consequência, a
CLASSIFICAÇÃO de sua proposta, e a DESCLASSIFICAÇÃO da
proposta da empresa NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
para os itens 02, 03 e 09, tendo em vista a empresa não possuir AFE
- Autorização de Funcionamento da Anvisa. Potim, 04 de novembro
de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Nesta terça-feira (3), o
EMS Taubaté Funvic inicia na mais importante
competição nacional do
voleibol, a Superliga Banco do Brasil Masculina.
O time taubateano fará sua
estreia contra o Azulim/
Gabarito em Uberlândia
(MG), às 21h30, no ginásio Sabiazinho. A partida
será transmitida ao vivo
pelo canal por assinatura
SporTV 2.
Esta será a 8ª participação
do EMS Taubaté Funvic
na Superliga Masculina
de Vôlei. A equipe tem
em sua história o título da
temporada 2018/2019, o
vice-campeonato da temporada 2016/2017, e na última edição da Superliga,
encerrada antes do tempo
por conta da pandemia,
terminou como melhor
equipe. O time taubateano
vem tendo um início de
temporada positivo, tendo
conquistado dois dos três
torneios que já disputou
nestes primeiros meses
de atividade. Após o vice-campeonato Paulista,
os comandados do técnico Javier Weber faturaram
o Super Vôlei Banco do
Brasil, torneio realizado
em Belo Horizonte, e também a Supercopa masculina, disputada na última
sexta-feira (30) em Campo
Grande (MS). Os dois tro-

féus foram conquistados
com vitórias sobre o Sada
Cruzeiro (MG).
O bom momento serve
como combustível tanto para os mais jovens do
elenco, quanto para quem
vai para sua sétima Superliga vestindo a camisa do
EMS Taubaté Funvic, que
é o caso do levantador e
capitão Rapha.
“É um enorme prazer estar
disputando minha sétima
Superliga pelo Taubaté.
É uma história que eu tenho muita honra e carinho
de estar participando. O
legal é que cada ano que
iniciamos uma Superliga
é diferente, tem suas peculiaridades, e é sempre motivador. Este ano não é diferente, o grupo está bem
confiante, estamos vivendo um momento bom, não
só pelos títulos, mas pelo
trabalho como um todo
que vem sendo desenvolvido”, destaca Rapha.
Para o levantador, a edição
2020/2021 da Superliga,
apesar das dificuldades
que todos os clubes enfrentaram e estão enfrentando por conta da pandemia do COVID, será mais
uma competição muito
dura. “A Superliga é um
campeonato longo e muito difícil. Para o Taubaté
existe também a carga de
ser um dos times mais tra-

dicionais e cotado para o
título. Isso se transforma
sempre em mais responsabilidade para nós, e os
times teoricamente mais
fracos sempre entram para
nos enfrentar com mais
tranquilidade,
jogando
mais soltos, e isso dobra
a nossa responsabilidade
em buscar a vitória. Mas
temos um grupo muito
bom, jogadores rodados,
mesclados com jovens valores, e essa responsabilidade é uma motivação a
mais para buscarmos fazer
uma temporada vitoriosa”,
completou o capitão.
O técnico do EMS Taubaté
Funvic também destacou
o bom momento do time
taubateano nesta véspera de estreia no nacional.
“Hoje nosso time está num
momento de confiança, de
crescimento tático e técnico, e precisamos manter
esse espírito. A Superliga
é um caminho longo, uma
primeira fase de 22 rodadas e que sempre requer
muita concentração e foco
em cada jogo para cumprirmos os nossos objetivos. Tenho confiança que
estamos no caminho certo
e agora finalmente começando a competição, acredito que nosso rendimento
tende a crescer ainda mais
com as sequências de jogos”, finalizou.

A Gazeta

página 4

dos

Municípios

05 de Novembro de 2020

Badauí fala sobre novas canções e
formação do CPM 22

No currículo, canções que
marcaram histórias e épocas: “Um Minuto Para o
Fim do Mundo”, “Dias
Atrás”, “Tarde de Outubro”, “Sonhos e Planos”,
“Desconfio”, “Vida ou
Morte” e tantas outras.
O CPM 22 está com uma
nova formação e um novo
astral, mas não deixou
de lado a sonoridade e a
identidade que os fãs tanto
amam e seguem a fio.
Claro que com o passar
dos anos, novos estilos e
solos foram inseridos nas
melodias, mas isso não
altera o som que o grupo,
liderado por Fernando Badauí, integra ao seu público.
No bate-papo de hoje, Badauí fala sobre as novas
canções da banda (“Escravos” e “Oriente”), a
formação que agora conta
com Daniel e Ali, a atual
fase do mundo da música
e muito mais! Boa leitura!
O CPM está produzindo
um disco novo, com o objetivo de lançar um single
todo o mês. Como tem
sido essa produção?
BADAUÍ: Na verdade não
sei nem se vai ser um disco
ainda ou se vai ser um EP.
A gente tá soltando músicas durante a quarentena,
músicas que a gente fez
desde o começo do ano,
desde que a gente entrou
em quarentena mesmo.
A gente tem 20 músicas,
aproximadamente.
Estamos junto com a Ditto, que é a nossa gravadora
digital, que foca nesse tipo

de lançamento e agora a
gente vai ver como fazer
isso no começo do ano, se
vai lançar alguns EPs, um
atrás do outro, lançando
músicas uma por mês, de
repente, e depois a gente compila tudo... ou se a
gente vai lançar um disco... estamos decidindo
isso ainda.
Mas a produção foi bem
legal, deu pra ter contato
com a banda nesse tempo
que a gente tá parado por
conta da pandemia. Mas
tem muita música boa vindo aí é só aguardar!
Recentemente vocês lançaram duas novas canções
“Escravos” e “Oriente”.
Nos fale sobre as composições de ambas e essa
pegada mais politizada e
social de “Escravos”.
BADAUÍ: Entre as 20
músicas que falei que fizemos, a gente tem músicas
de todos os temas. Tem
músicas bem CPM, bem
cotidianas, fiz uma música
para a minha mulher, essa
“Oriente” o Luciano fez
quando conheceu a mulher
dele.
A “Escravos” é uma música mais politizada, tem outras politizadas também. E
isso é normal! Vai saindo a
base vem, a gente começa
a escrever a letra de acordo
como a música pede. Tem
de tudo, mas a sonoridade
está tudo dentro da nossa
identidade, entre as influências que a gente tem.
Mas é um CPM 22 um
pouco diferente, no sentido de ter dois músicos

novos na banda. Mesmo
mantendo a identidade,
a sonoridade sempre tem
um algo a mais. Como foi
quando entrou o Phil, que
a gente começou a explorar muito mais solo do que
tinha antes.
Está bem legal essa fase
nova, as músicas estão incríveis e é só aguardar que
vai sair uma porrada atrás
da outra.
Considera que estamos
passando por uma era de
“ditatura”?
BADAUÍ: Uma ditadura
não é porque a gente ainda
tem o direito de ir e vir e
de se expressar. O máximo
que vai acontecer é você
receber algumas críticas
pelos defensores do governo, dos seguidores cegos
do governo.
Mas tem coisas que realmente a gente tá retrocedendo, a partir do momento que você coloca a
religião no cargo mais alto
do poder pra tomar decisões, baseada em suas ideologias, isso limita bastante o dia a dia das pessoas e
o sistema que a gente vive.
Até porque a gente vive
em um estado laico, com
diversas religiões, milhões
de pessoas também que
não acreditam em nenhum
tipo de religião. Então o
ideal seria a gente ter um
governo que tivesse uma
ideologia neutra nesse
sentido. Você pode ter as
suas convicções, as pessoas que ocupam o poder,
o governo, tem suas convicções, mas não pode

simplesmente ignorar ou
condenar o pensamento
contrário.
Então em vez de ser uma
ditadura entre aspas, acho
que a gente vive uma falsa
democracia, acho que isso
cabe mais para o momento
que a gente tá vivendo.
Atualmente a internet é
a responsável por lançar
muitas novidades ao mundo da música. O CPM pertence a uma safra de artistas em que o sucesso vinha
de shows, venda de discos,
rádios... qual a maior diferença daquela época e o
que melhorou para os músicos?
BADAUÍ: O CPM se
adapta a qualquer situação! A gente está completando 25 anos, já passamos por várias mudanças
de mercado, na queda
brusca da venda de discos,
discos físicos, por conta
do mp3. Ao mesmo tempo que o mp3 divulgava
a banda e a pessoa podia
ouvir em qualquer país,
sem ter o disco na mão, ele
também não gerava receita
nenhuma para as gravadoras e nem para os artistas
como direitos autorais.
Mas a gente já passou por
tudo que é fase, todas as
mudanças do mercado e a
gente tá adaptado também.
A gente é uma banda de
palco, uma banda que faz
muitos shows por ano e
isso não mudou tanto de
lá pra cá, teve época de
maior exposição de mídia
aberta de televisões e rádios, mas a gente tem mui-

to público, um público que
acompanhou a gente desde
o começo e tá aí até hoje,
nossos shows estão sempre cheios, mas até essa
forma que a gente tá lançando músicas uma atrás
da outra, com um espaço
não muito grande de tempo, é uma adaptação a essa
nova forma de consumo de
música, dos tempos atuais.
Mas eu não costumo comparar épocas, acho que
estamos em um momento
muito bom, e altos e baixos faz parte. Acho que a
gente sempre foi uma banda que não decaiu muito
em nenhuma uma época
e nem ficou super gigante
em outra que determinasse
essa queda.
A gente sempre foi uma
banda que atingiu um patamar que nos permite
fazer muitos shows, uma
banda com bastante público e a gente permanece
assim ao longo da carreira.
Como está sendo esse período longe dos palcos por
causa da pandemia?
BADAUÍ: Ficar longe dos
palcos tá uma m****, né?
É onde a gente tem a maior
receita e é onde a gente se
diverte. Tudo que a gente
faz de lançar música, de
compor as músicas, isso
tudo vai desembocar no
palco, que é o momento da
gente apresentar ao vivo
aquilo que a gente lançou,
tudo aquilo que a gente
gravou, mas é um período
que a gente tem que aguentar, uma hora vai passar e a
gente vai voltar aos palcos

e vai voltar com tudo porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa e
estão sentindo muita falta
dos shows e diversão.
O que mudou no CPM 22
depois da nova formação?
BADAUÍ: O que mudou
foi o astral! A gente tá num
momento muito legal com
essa formação nova. Não
foi fácil tudo o que a gente
passou, mas vida de banda
é assim mesmo, qualquer
trabalho que você tenha
em grupo está sujeito a
mudanças.
O CPM já passou por várias e as pessoas têm que
entender que a vida coloca oportunidades e obstáculos, que a gente acaba
rompendo relações. Isso
é normal na vida de qualquer um, pessoalmente e
em trabalhos em grupos.
Mas a fase tá muito boa, os
caras que entraram são da
mesma escola que a gente,
ouvem as mesmas coisas
que a gente. É uma oportunidade de ouro também
pro Daniel (Garage Fuzz)
e pro Ali (engenheiro de
áudio e produtor no Estúdio Aurora e no estúdio
Sunrise Music) cair na
estrada de forma profissional, tocando aquilo que
eles gostam.
Deixe um recado pra galera que curte o CPM 22
BADAUÍ: Valeu galera
que curte a banda, obrigada pelo espaço, em breve
estamos juntos aí na estrada. Valeu, tudo de bom pra
vocês!!
Fonte: Kboing

