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 No dia 18 de maio, a 11ª Região da Polícia 

Militar, recebeu seu novo Comandante, o Coronel 

Evandro Geraldo Ferreira Borges, que assumiu o 

Comando da RPM em substituição ao Coronel 

Klevson Pires Martins, que se transferiu para a    

reserva no dia 30 de abril, após ter cumprido 30 

anos de efetivo serviço na Polícia Militar de Minas 

Gerais. A solenidade de transmissão e assunção do 

Comando ocorreu no pátio do 10º BPM, em Montes 

Claros, e foi presidida pelo Comandante-Geral da 

PMMG, Coronel Helbert Figueiró de Lourdes, 

acompanhado pelo Chefe do Gabinete Militar do 

Governador e Coordenador Estadual de Defesa   

Civil, Coronel Fernando Antônio Arantes. 

 Em seu discurso, o Cel Borges destinou 

mensagens à tropa e à sociedade ordeira: 

“Estaremos vigilantes para com a valorização     

profissional, para com higidez física e mental, mas 

também para um ambiente de trabalho sadio e     

respeitoso. O diálogo será sempre constante e inten-

so, tenham certeza, pois somente assim, venceremos 

os desafios. Não admitirei, em hipótese alguma, que 

qualquer dos integrantes do corpo desta Região de 

Polícia Militar seja ameaçado ou rechaçado por   

criminosos, para tanto, precisamos estar coesos, 

conscientes do nosso papel, fortes e com a moral 

elevada.” 

11ª RPM tem novo Comandante 

INSTITUCIONAL 
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 O número de roubos a estabelecimentos co-

merciais teve queda de 47,3% no primeiro trimestre 

deste ano, comparado com o mesmo período de 

2017. Os dados foram apresentados pela Polícia  

Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de 

Policiamento da Capital (CPC), durante coletiva 

realizada no dia 21 de maio, em Belo Horizonte. 

 De acordo com o CPC, houve queda tam-

bém de quase 32% nos roubos a coletivos, 25,5% 

nos registros de ocorrências de roubos a aparelhos 

celulares, 23,3% a táxi, 28,5% a veículos de um 

modo geral e 53,7% nos roubos a motocicletas. 

 Segundo a assessora de comunicação do 

CPC, Major Fabíola Gonçalves, a queda é fruto de 

várias ações que estão sendo realizadas pelo        

Comando de Policiamento da Capital. “Nós fizemos 

quase 40 mil operações em Belo Horizonte, investi-

mos no policiamento a pé e motorizado e, ainda, no 

serviço de inteligência. É um trabalho em conjunto 

das unidades que integram o CPC, que somaram 

esforços para alcançarmos essa redução tão impor-

tante para a população”, ressaltou. 

 Durante as operações realizadas pelo CPC 

nos três primeiros meses deste ano, 9.509 pessoas 

foram presas por crimes diversos. Deste total, 796 já 

foram presas mais de uma vez. Também foram 

apreendidas  716 armas de fogo, 522 armas brancas, 

226 simulacros e quase 1500 veículos foram recu-

perados, em um total de quase 110 mil ocorrências 

registradas pela PMMG na capital. A Major desta-

cou também a importância da população neste   

contexto de redução criminal na capital,  que pode 

colaborar seguindo as dicas de segurança da 

PMMG. 

PMMG apresenta redução da criminalidade na    
Capital no primeiro trimestre de 2018 

Major Fabíola Gonçalves, assessora de comunicação do 
CPC, apresentou os dados em entrevista coletiva 

Ato solene de transmissão e assunção de comando 



 A Base Comunitária Móvel da Academia da 

Polícia Militar (BCM/APM), através do projeto 

“Cultura na Base”, venceu o concurso “Boas Práti-

cas e Inovações do Sistema de Segurança Pública - 

2017”, na categoria “Legitimidade e Participação 

Social”. O concurso foi promovido pela Secretaria 

de Segurança Pública, sendo realizada a premiação 

no dia 20 de abril na Cidade Administrativa. 

 Por intermédio do emprego da BCM, que 

tem por finalidade a operacionalização da filosofia 

de polícia comunitária, foi realizado um Estudo de 

Situação que apontou a necessidade da criação de 

uma nova estratégia para a ocupação da Praça Car-

los Marques, no bairro Calafate em Belo Horizonte. 

Nesse contexto, em 2015 a Escola de Formação de 

Oficiais lançou o “Cultura na Base”, idealizado por 

cadetes, sob a coordenação de oficiais. O projeto foi 

desenvolvido em etapas, sendo a fase de execução 

das rotinas implementada em junho de 2016. 

 O projeto consiste na ocupação da praça aos 

domingos, onde uma BCM composta por discentes 

da APM desenvolve atividades culturais, como a 

literatura infanto-juvenil e a disponibilização de 

brinquedos e materiais para desenho e pintura. Com 

a ação, houve o fortalecimento de vínculos entre a  

vizinhança e a praça passou a receber limpeza pe-

riódica pelos próprios moradores. Também ocorreu 

a aproximação da comunidade com a Polícia Mili-

tar, diante da postura de interesse dos discentes em 

apoiá-los na resolução de problemas locais, a credi-

bilidade da Instituição foi reforçada.  

Base Comunitária Móvel da APM vence o prêmio 
“Boas Práticas e Inovações do Sistema de          

Segurança Pública - 2017”  

INSTITUCIONAL 

 Foi realizada no dia 21 de maio a solenidade 

de reinauguração da 6ª Cia PM do 1º BPM, após 

uma reforma estrutural das instalações físicas. A 

Companhia é uma subunidade estratégica da Polícia 

Militar localizada no centro da Capital Mineira. A 

solenidade contou com a presença do Diretor de 

Apoio Logístico da PMMG, Coronel Antônio   

Marcos Alves, do Comandante do Policiamento da 

Capital, Coronel Anderson de Oliveira, do Coman-

dante do 1º Batalhão, Tenente-Coronel Eduardo  

Felisberto Alves, do Vice-Prefeito de Belo Horizon-

te, Paulo Lamac, dentre diversos militares e repre-

sentantes da sociedade civil. 

 As primeiras intervenções se deram no ano 

de 2015, finalizando a reforma neste ano de 2018. 

Houve a completa reestruturação e revitalização de 

todos os alojamentos e banheiros, das seções admi-

nistrativas, do auditório, da sala do policiamento 

velado, do refeitório, da intendência, do hall de   

recepção do público externo e de outras instalações 

que integram a sede da 6ª Cia PM. 

 Durante a solenidade diversos militares e 

civis que contribuíram de alguma forma durante 

este processo de revitalização da subunidade foram 

homenageados. Dentre eles alguns policiais milita-

res da Unidade, os quais se voluntariaram e execu-

taram diversos serviços em favor da reforma da 6ª 

Companhia.  
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Reinauguração da 6ª Cia PM 

A solenidade ocorreu de frente à sede da 6ª Cia PM 

Fonte: P5 BCM/APM 



OPERACIONAL 

Durante operação no aglomerado Cafezal, em Belo 

Horizonte, equipes da 123ª Cia TM/22º BPM tenta-

ram abordar um indivíduo que portava uma arma na 

mão e uma mochila e que se desfez dos materiais e 

evadiu. Foram apreendidos: um revolver calibre. 38 

com seis munições intactas, 1.508 buchas de maco-

nha, vários pinos para embalagem, vários sacos 

plásticos para dolagem, cinco balanças digitais de 

precisão, uma mochila e R$20,00. 

1ª RPM 

Durante operação batida policial na área central de 

Divinópolis, no final da tarde de 24 de maio, milita-

res prenderam três pessoas e apreenderam 

R$12.363,45 em dinheiro, um tablete de maconha, 

319 pinos de cocaína, 60 pedras e um tablete de 

crack, um pedra de pasta base de cocaína, 18 plani-

lhas e um caderno contendo a contabilidade do trá-

fico, uma balança de precisão, uma motoneta e di-

versos materiais para dolagem de entorpecentes. 

7ª RPM 

19ª RPM 

No dia 19 de maio, em Uberlândia, militares do 9º 

BPE recuperaram duas caminhonetes produto de 

roubo e apreenderam duas espingardas calibre 12 e 

25 munições do mesmo calibre, R$ 1.250,00 em 

dinheiro, um tambor com grande quantidade de 

‘miguelitos’, dois cilindros de oxigênio MD1, um 

saco plástico contendo diversos tubos vazios de fo-

gos de artifícios e também dois artefatos explosivos 

de fabricação caseira.  

9ª RPM 

No dia 30 de maio, em Fortuna de Minas, militares 

do 25º BPM interviram em um roubo a banco e 

apreenderam duas espingardas, dois revólveres cali-

bre .38, uma pistola calibre .380, um colete balísti-

co, diversas munições e R$30.588,00 em dinheiro. 
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2ª RPM 

Na madrugada de 19 de maio, militares da 25ª Cia 

TM/18º BPM, ao verificar denúncia anônima em 

uma residência no bairro São Luiz em Contagem, 

localizou uma mochila com 04 barras de maconha, 

04 tabletes grandes de maconha, 47 tabletes peque-

nos de maconha, 01 balança de precisão, 01 faca, 

Material para dolagem e R$140,00 (cento e quaren-

ta reais) em dinheiro.  

3ª RPM 

No dia 22 de maio, em Santa Luzia, militares da 58ª 

Cia TM/35º BPM prenderam um homem e apreen-

deram sete barras de maconha e duas barras e duas 

porções de cocaína. Em seguida, com o apoio da 

ROCCA, localizaram mais 800 pinos de cocaína. 



ATUALIZAÇÃO 

Treinamento Policial 
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3ª Cia PM IND PE inicia Curso de Policiamento    
Especializado 

 Aconteceu no dia 21 de maio, na sede da    

3ª Cia PM Ind PE em Lagoa Santa, a abertura do 

Curso de Policiamento Especializado. Estiveram 

presentes o Coronel Giovanne Gomes da Silva,   

Comandante do CPE, a Tenente-Coronel Karla  

Fernanda de Oliveira Morais, Subcomandante da   

3ª Região da Polícia Militar, representando o       

Cel Balsa, e o Major Marcone do Rosário Pereira, 

Comandante da 3ª Cia PM Ind PE. 

 O curso que terá duração de 15 dias, conta 

com a participação de 40 militares, do Exército,  

Aeronáutica e Polícia Militar. Ao final do curso os 

eles estarão habilitados e capacitados para cumpri-

rem missões específicas de Unidades de Policia-

mento Especializado. 

Posicionamento da viatura em atendimento 

de acidente de trânsito 
 A viatura deverá ser posicionada em local 

seguro e visível, de preferência fora da pista de   

rolamento (acostamento, estacionamento ou cantei-

ro lateral/central, etc.) e paralela (ou “45º graus”) à  

pista com o pisca-alerta e luz intermitente vermelha 

(giroflex) acionados, para alertar os condutores. O 

posicionamento adequado da viatura é essencial  

para evitar seu envolvimento em novo acidente.  

Havendo mais de uma viatura, esta deverá ser utili-

zada para sinalização da retaguarda do local. 

 O policial militar é responsável por cuidar 

da segurança no local de acidente, portanto deverá: 

a) preocupar-se com a segurança dos policiais, 

dos envolvidos e transeuntes; 

b) evitar aglomerações de policiais e demais    

pessoas no local, gerenciando as tarefas, tais 

como: sinalização da retaguarda do congestio-

namento, desvio e controle de trânsito, proteção 

do patrimônio e da vida, busca de dados e de 

meios para remoção de veículos e vítimas,   

entre outros procedimentos julgados necessá-

rios para o atendimento do acidente; 

c) isolar o local com cordas e/ou fita zebrada, 

sempre que necessário, procurando, com esse 

procedimento, afastar os curiosos. 

Fonte: Caderno Doutrinário 06 - Trânsito Urbano e Rodoviário 

O Coronel Giovanne ministrou a palestra “Incidentes 
Críticos” 



Fonte: CTPM - Unidade Sete Lagoas 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Saúde 
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Educação 

CTPM Sete Lagoas desenvolve projeto de formalização 

de brincadeiras no horário do recreio 

 No horário do recreio, apesar de toda aten-

ção conferida aos alunos, eles costumam extravasar 

suas energias através de brincadeiras desordenadas. 

Visto isso, o Colégio Tiradentes, unidade Sete    

Lagoas, mediante ideia e iniciativa do Cabo Leonar-

do Cotta Lessa, monitor do Corpo Disciplinar, vem 

desenvolvendo durante os recreios atividades lúdi-

cas capazes de despertar o interesse das crianças e 

adolescentes em suas habilidades motoras, sensori-

ais, emotivas, estratégicas, de raciocínio lógico  

dentre outras. 

 Foi implantado um projeto de Recreio Diri-

gido, onde os monitores e assistentes de turnos 

oportunizam aos discentes brinquedos e/ou brinca-

deiras como forma de lazer e atividades lúdicas pro-

postas neste trabalho. Pode-se afirmar que o estímu-

lo dessas práticas pedagógicas fornecem uma espé-

cie de aquecimento que precede as aulas, contribu-

indo dessa forma para o melhor rendimento escolar. 

 Novas e diferentes brincadeiras são apresen-

tadas, aumentando as chances de fazer com que os 

alunos interajam, incluindo aqueles que ainda não 

estão inseridos em algum grupo e/ou brincadeira. 

Com a implantação do Recreio Dirigido constatou-

se que através da manipulação dos jogos e exercí-

cios das brincadeiras, os alunos estão desenvolven-

do e aprimorando atitudes comportamentais coeren-

tes aos valores, missão e visão da Instituição.  

Dia 10 de Maio, Dia Mundial de Combate ao 
Lúpus, viva bem com o Lupus 

  O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES ou 

apenas lúpus) é uma doença inflamatória crônica de 

origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em 

diversos órgãos de forma lenta e progressiva (em 

meses) ou mais rapidamente (em semanas) e variam 

com fases de atividade e de remissão. 

 São reconhecidos 2 tipos principais de     

lúpus: o cutâneo, que se manifesta apenas com  

manchas na pele (geralmente avermelhadas ou    

eritematosas e daí o nome lúpus eritematoso),   

principalmente nas áreas que ficam expostas à luz 

solar (rosto, orelhas, colo (“V” do decote) e nos  

braços) e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos 

internos são acometidos. 

 Por ser uma doença do sistema imunológico, 

que é responsável pela produção de anticorpos e 

organização dos mecanismos de inflamação em  

todos os órgãos, quando a pessoa tem LES ela pode 

ter diferentes tipos sintomas em vários locais do 

corpo. Alguns sintomas são gerais como a febre, o 

emagrecimento, a perda de apetite, a fraqueza e o 

desânimo.  
 

Acesse: 

https://www.reumatologia.org.br/doencas/cartilhas/  

Fonte: NAIS / 13º BPM 

https://www.reumatologia.org.br/doencas/cartilhas/


CADERNO ESPECIAL 

Academia de Letras João Guimarães Rosa 
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 A Academia de Letras João Guimarães Rosa 

da Polícia Militar de Minas Gerais (ALJGR),      

empossou oito novos acadêmicos no dia 23 de 

maio, em uma solenidade no Auditório Teatro     

Inconfidentes, no Clube dos Oficiais da PM. Estive-

ram presentes na Sessão Solene de Posse autorida-

des, familiares e amigos que prestigiaram o momen-

to de reconhecimento desses autores de obras com 

grande valor doutrinário e literário. 

 Após a abertura e apresentação do conjunto 

de metais da Orquestra Sinfônica da PMMG e Invo-

cação Acadêmica, os novos Acadêmicos foram   

empossados com o momento do compromisso,    

assinatura do Termo de Posse e recebimento da  

Medalha João Guimarães Rosa, além da insígnia e 

diploma. 

 No discurso do Major 

Flávio Santiago, orador   

convidado para proferir o 

discurso de recepção aos  

empossados, foi feita uma 

narrativa de ficção em que os 

principais jornais e tabloides 

mundiais noticiaram o fato 

de que, em Belo Horizonte, o   

Coronel Klinger Sobreira de 

Almeida e os novos acadêmi-

cos, haviam encontrado a  

fórmula da imortalidade,  

causando grande comoção mundial. A narrativa foi 

uma analogia ao fato de que quando uma pessoa 

entra para a Academia de Letras ela se torna um 

“imortal” pela sua atuação e obras produzidas. 

 Segundo o orador dos recém-empossados, 

Tenente-Coronel PM Hélio Hiroshi Hamada, 

“Nosso país tem um baixo índice de leitura por par-

te da população, cabe uma grande responsabilidade 

a nós, novos empossados da Academia de Letras 

João Guimarães Rosa, que é a de proporcionar am-

bientes que mostrem novos horizontes para a comu-

nicação e a linguagem, seja na sua manifestação 

artística, em forma de prosa ou em verso, seja nas 

obras de ficção ou técnico-profissionais”. Ele res-

saltou que uma academia de letras, não é composta 

somente de sábios e letrados, mas também por 

aqueles que não são possuidores de diplomas e títu-

los, mas se dedicam prazerosamente a voltar ao pas-

sado e conhecer a trajetória cultural de um povo, 

nação ou instituição. “Uma academia de letras tem 

duas funções muito nobres: o de desenvolver na so-

ciedade civil o gosto pela literatura e de zelar pela 

valorização da língua portuguesa” finalizou.  

 O presidente da Aca-

demia de Letras João Guima-

rães Rosa, Coronel Klinger, 

fez a mensagem final aos oito 

novos acadêmicos agradecen-

do a   todos os presentes e o 

apoio recebido pelos parcei-

ros da ALJGR. Ele destacou 

que a academia não é uma 

instituição de portas fechadas 

e por isso recebe – como  

prevê o estatuto - entre seus 

oito novos acadêmicos três 

civis. “A entrada na academia 

é muito rigorosa e quem passa no crivo do conselho 

superior são pessoas com obras de extrema relevân-

cia. É  importante essa oxigenação feita por civis e 

militares, pessoas jovens e mais experientes, porque 

a academia depende de pessoas”, afirmou o Coronel 

Klinger. 

Sessão Solene empossa oito novos     
integrantes da Academia de Letras da 

Polícia Militar 

Momento da entrega das Medalhas, Insígnias e Diplomas 

Fotos: Subten Deiwson Magalhães 

Coronel Klinger 

Major Flávio Santiago 



 

CADERNO ESPECIAL 

Academia de Letras João Guimarães Rosa 

Novos Acadêmicos Efetivos-Curriculares 
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Cabo PM QPR José  Passos de 
Carvalho, passa a ocupar a   
cadeira nº 54, do Patrono Coronel 
Paschoal Silvestre.  

Professora Ivany Chagas  
Coutinho, passa a ocupar a ca-
deira nº 46, tendo como Patrono 
o Delegado de Polícia Antônio 

Dutra Ladeira.  

Professora Maria de Lourdes 
Costa Dias Reis, passa agora a 
ocupar a cadeira nº 60, do Patro-
no Coronel Walter Machado. 

Jornalista Luís Gonzaga Góes, 
passa a ocupar a cadeira nº 50, 
tendo como patrono o escritor 
Oswaldo França Júnior. 

2º Sargento PM Renato Pires 
Moreira, passa a ocupar a cadei-
ra nº 53, cujo patrono é o Escritor 
Otto Lara Rezende.  

Tenente-Coronel PM QOR João 
José do Nascimento, passa a 
ocupar a cadeira nº 43, do Patro-
no Coronel Georgino Jorge de 

Souza. 

Tenente-Coronel PM Hélio   
Hiroshi Hamada, passa a ocu-
par a Cadeira nº 55, cujo patrono 
é o Coronel Saint’Clair Luiz do 

Nascimento. 

Coronel PM Jesus Milagres, 
passa a ocupar Cadeira nº 52, 
tendo como seu Patrono, o Jurista 
Heráclito Fontoura Sobral Pinto.  
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CADERNO ESPECIAL 

243 anos da PMMG 

Aniversário de 243 anos da PMMG 
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 No dia 9 de junho a Polícia Militar de Minas Gerais irá completar 243 anos. Para comemorar a data, 

durante esta semana e ao longo do mês serão realizados diversos eventos. Confira a agenda: 

Acompanhe na próxima edição tudo que aconteceu na 

semana de comemorações do aniversário da PMMG! 

Concerto da Orquestra Sinfônica 

04 de Junho - 20 horas 

Dia do Reformado 

05 de Junho - 10 horas 

Medalha Mérito Profissional 

07 de Junho - 09 horas 

Medalha Alferes Tiradentes 

08 de Junho - 09 horas 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/Portal PM/30052018201647938.pdf
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/Portal PM/01062018221256984.pdf
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=6172&tipoConteudo=subP
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=6173&tipoConteudo=subP


Conheça os canais de comunicação da PMMG 
 

Facebook: 

https://www.facebook.com/policiamilitardeminasgerais 

Site: 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br 

TV PMMG: 

https://www.youtube.com/tvpmmg 

 

Programa Conexão Inconfidência: Quadro Polícia Militar com Você 

Radio Inconfidência 880 AM: Toda segunda-feira, de 12h às 12h40min 

Programa Em Boa Companhia: Quadro Polícia Militar com Você 

Radio Inconfidência. 880 AM: Toda terça-feira, de 9h às 9h40min. 

 

Participe do Cinco Ponto Cinco!  

Críticas e sugestões: PA “Cinco Ponto Cinco” 

Expediente 

Diretoria de Comunicação Organizacional da PMMG. 

Seção de Comunicação Interna - DCO 1 

Jornal Eletrônico Cinco Ponto Cinco. 

Jornalista/Diagramação: Subten Deiwson Magalhães 

                                         Cb Renato Carvalho 

Fotos: Arquivos das UDI e UEOp. 

Rod. Papa João Paulo II, 4143, 6º andar - Serra Verde. 

ESPAÇO DO LEITOR 

Coronel QOR Sérgio leciona em Portugal 

“Quero agradecer ao Sargento Ramos, à Soldado Maira e ao Cabo (cujo nome não me recordo) - TM 23229, 
pela presteza do serviço, pela dedicação, pela sensibilidade de resgatar um celular com dois menores. Eu 
estava dentro da Igreja, deixei meu celular no carro. Após uma hora mais ou menos, os policiais estavam 
dentro da Igreja me procurando com o celular nas mãos e os dois menores dentro da viatura. Esse é o   
Brasil que eu quero! Jesus os abençoe!” - Camila Soares, Belo Horizonte 

Policial Militar em Destaque 
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 No dia 14 de maio, em comemoração aos 

160 anos da cidade de Passos, a Câmara Municipal 

homenageou com a entrega da medalha Guardião 

do Ouro Verde, o Comandante do 12º BPM,      

Ten-Cel Marcellus, o 1º Sgt QPR Gilmar, a 3º Sgt 

Selma, o 3º Sgt QPR Rosymar, o 3º Sgt Geraldo, o 

3º Sgt QPR Machado, o 3º Sgt PM QPR Santos e o 

Cb Cristian, materializando assim a efetiva sensa-

ção de segurança da sociedade passense.  

Militares do 12º BPM são homenageados pela 
Câmara Municipal de Passos 

Ao todo 12 agentes de segurança pública foram homenageados, 
entre policiais militares e civis, da ativa e da reserva 

 O Coronel Sérgio Henrique tão logo se 

transferiu para o Quadro de Oficiais da Reserva se 

mudou com sua família para Portugal. Membro   

ativo da Academia de Letras João Guimarães Rosa 

da PMMG, ele sempre elevou o valor intelectual, 

profissional e cultural das forças militares mineiras. 

 O Cel Sérgio iniciou sua caminhada nos 

educandários portugueses no dia 2 de maio, quando 

ministrou sua primeira aula no continente europeu, 

no curso de Mestrado em Gestão Estratégica da  

Escola Superior de Ciências Empresariais-ESCE, 

que integra o Instituto Politécnico de Setúbal, um 

dos braços de ensino público superior de Portugal. 

Em 27 de junho próximo, o oficial fará uma palestra 

no ciclo de conferências promovido pelo Instituto    

Superior de Ciências Policiais, onde abordará o   

tema “Desenvolvimento Organizacional em Organi-

zações Policiais”. 

Agradecimento do Cidadão 

Coronel Sérgio com seus alunos do mestrado 

https://www.facebook.com/policiamilitardeminasgerais
https://www.policiamilitar.mg.gov.br
https://www.youtube.com/channel/UC0OlPPr2qs8cM9HyFAAYgTg

