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GERINDO UM MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
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O Comando Ambiental da Brigada Militar, tem seu desdobramento administrativo e

operacional em todos 496 municípios do Estado. Para alcançar a segurança e a sensação de

segurança realiza atividade ininterrupta de polícia ostensiva e de preservação da ordem

pública 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos 365 dias do ano. Tendo o Comando

Ambiental – CABM, como órgão gestor, presta o serviço de policiamento ostensivo com

técnica e profissionalismo na área ambiental e geral, através de seus 03 Batalhões de Polícia

Militar Ambiental, 08 Companhias de Polícia Militar e Ambiental e diversos Pelotões e Grupos

de Polícia Militar Ambiental, totalizando 40 Frações que atuam de Norte a Sul, Leste a Oeste

no nosso Rio Grande do Sul. Atuando constantemente em defesa da sociedade, do Estado e,

como mote principal, do meio ambiente, combatendo os crimes ambientais e trabalhando

sempre para a preservação da Biota é o Comando Ambiental o Braço Verde da e para a

Brigada Militar. Os Policiais Militares vem realizando ações integradas diuturnamente com

órgãos do Estado, União e dos Municípios, implementando uma fiscalização rigorosa e

progressiva, com atuações nos diversos rincões do Estado na cidade, no campo, na serra,

nos rios, no ar e no mar. A degradação do meio ambiente é uma realidade cada vez maior nos

dias atuais e decorre de alguns costumes, culturas e ações que não se enquadram mais na

sociedade do Século XXI, necessitando assim de fiscalização constante, eficaz, eficiente e

efetiva para equilíbrio e preservação dos biomas dos nossos ecossistemas. Diante disso, o

Comando Ambiental da Brigada Militar desenvolveu as seguintes operações: OPERAÇÃO

HUNT, OPERAÇÃO INTEGRADA TENET, OPERAÇÃO INTEGRADA COM CRPO VC, OPERAÇÃO

IRRIGAÇÃO E OPERAÇÃO BLASTTER.
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BRIGADA MILITAR – A FORÇA DA COMUNIDADE

O Trabalho Perfeito é Servir
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ESTRUTURA DO COMANDO AMBIENTAL
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RUA JOÃO MOREIRA MACIEL, Nº 370, BAIRRO MARCÍLIO DIAS – PORTO ALEGRE/RS

SEDE DO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

SEDE DO 1º BABM

RUA JOÃO MOREIRA MACIEL, Nº 370, BAIRRO MARCÍLIO DIAS – PORTO ALEGRE/RS



Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

ESTRUTURA DO COMANDO AMBIENTAL
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,

SEDE DO 2º BABM

Rua Antônio Gonçalves do Amaral, nº 1100, Bairro São José – Santa Maria/RS

SEDE DO 3º BABM

Rua Sargento Jerônimo Airton B. dos Santos, nº 123, Bairro Lucas Araújo – Passo Fundo/RS 
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COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR 

APRESENTA:

Neste informativo o Comando Ambiental da Brigada Militar

demonstrará o resultado dos 07 dias de Operações Integradas,

através dos Batalhões Ambientais da Brigada Militar em conjunto

com: Comandos Regionais de Polícia Ostensiva, Comando

Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Bombeiros Militares, Polícia

Civil-RS, IBAMA, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, PRF, PF,

Receita Federal, SEMA-RS, FEPAM e Secretarias Municipais do

Meio Ambiente, transmitindo a transparência das ações

estratégicas de Policiamento Ostensivo Ambiental.

4
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AÇÕES PREVENTIVAS NO TERRITÓRIO GAÚCHO 
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Durante as ações 

preventivas do Comando 

Ambiental, foram 

abordados/fiscalizados:

• 1.224 PESSOAS

• 313 VEÍCULOS  

• 20 EMBARCAÇÕES



OPERAÇÃO HUNT
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Nos dias 09 e 10 de outubro de 2021,

ocorreu em todo o Estado, nas áreas

compreendidas dos 1º, 2º e 3º

Batalhões Ambientais a Operação Hunt.

Tal operação teve como objetivo ações

de fiscalização ambiental, com barreiras

policiais e patrulhamento ambiental

rural, visando coibir os crimes de

abigeato, caça ilegal e outros crimes

relacionados em todo RS. Foram

abordados 223 veículos e 393

pessoas, dentre estes, 05 indivíduos

foram presos por pelo crime de

Pesca ilegal e 02 pelos crimes de

Porte Ilegal de Arma de Fogo e Caça

Ilegal, sendo encaminhados para a

Delegacia de Polícia de Pronto

Atendimento – DPPA, onde foram

apresentados e lavrado Auto de Prisão

em Flagrante Delito. Também foram

confeccionados 01 Comunicação de

Ocorrência Policial e 33 Ocorrências

Ambientais atendidas e também

aprendidas 183 munições e 06 armas

de fogo.



OPERAÇÃO HUNT
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Em 10 de Outubro de 2021, uma guarnição da PATRAM de Santana do

Livramento, em cumprimento à Ordem de Serviço, realizou operação Hunt, em

combate à caça ilegal. Foi efetuado abordagem em um acampamento, onde foi

flagrado dois indivíduos com armas e cães. Durante as buscas no local, foram

encontradas 04 espingardas cal.12, uma pistola cal. 9mm, um revólver

cal.38, três carregadores com 29 munições de 9mm de propriedade de um

dos indivíduos, 47 munições de cal.38 e 107 munições de cal.12. Alem de

uma empunhadura de madeira para arma. Também no local, 08 cães onde o

proprietário não possuía autorização e declaração de manejo e um animal

da espécie conhecida como “lebre”, já sem pele. Diante dos fatos, os

indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento da cidade,

onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de Porte Ilegal de Arma de

Fogo e Caça Ilegal.



OPERAÇÃO TENET
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O Comando Ambiental da 

Brigada Militar por meio das 

equipes dos 1º e 3° Batalhão 

Ambiental da Brigada 

Militar, em apoio ao 32º 

BPM/CRPO VRS realizou a 

fiscalização  em desmanches 

de veículos, bares e casas 

noturnas, nos municípios de 

Campo Bom, Parobé e 

Taquara. 

A Operação que faz parte do novo Plano Tático –Operacional

da Brigada Militar, que visa o enfrentamento qualificado nas

ações de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, bem

como dificultando os delitos com estes materiais na prática de

crimes ambientais e de outros crimes.
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OPERAÇÃO ANGICO BLASTER
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O Comando Ambiental da 

Brigada Militar por meio das 

equipes dos 1º, 2º e 3°

Batalhão Ambiental da 

Brigada Militar, desencadeou 

a fiscalização nos 

empreendimentos que utilizam, 

armazenam e terceirizam 

explosivos na  extração de 

minério em todo Estado do Rio 

Grande do Sul. 

A fiscalização permanente tem 

apresentado grandes resultados, 

coibindo desvios ou uso de 

artefatos explosivos de forma 

clandestina, bem como dificultando 

os delitos com estes materiais na 

prática de crimes ambientais e de 

outros crimes.



COMANDO AMBIENTAL NO COMBATE 

AOS CRIMES DE MAUS-TRATOS 

CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS
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OCORRÊNCIAS DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS – CÃES e GATOS 

1º BABM 2º BABM 3º BABM TOTAL

BA =  05 BA = 08 BA = 02 BA = 09

COP = 00 COP = 00 COP = 00 COP = 00

DP = 00 DP = 00 DP = 00 DP = 00



COMANDO AMBIENTAL NO COMBATE 

AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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COMANDO AMBIENTAL NO COMBATE 

AOS CRIMES CONTRA FLORA
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Em 11 de Outubro de 2021, a guarnição da PATRAM de Passo Fundo

deslocou na localidade de da Linha Anita Garibaldi, interior do

município de Vila Maria, numa empresa onde constataram a

supressão de vegetação nativa, no local o acusado já havia

arrancado e encontrava-se enterrando sete árvores nativas de

grande porte, das espécies: Camboatã, Açoita-cavalo, Angico,

Branquilho. O mesmo não possuía autorização dos Órgãos

Ambientais para tal corte. A atividade estava sendo realizada com

uso de uma Draga de propriedade da empresa de terraplanagem A

máquina foi apreendida. Diante dos fatos, foram confeccionados o

Termo de Apreensão e Fiel Depositário, nomeado como fiel

depositário o proprietário da empresa.



COMANDO AMBIENTAL NO COMBATE 

AOS CRIMES CONTRA FLORA
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Em 08 de Outubro de 2021, a guarnição da PATRAM de São José do Ouro deslocou na

localidade de da Linha Tope, interior do município de Barracão, numa propriedade particular,

onde constatou a supressão de vegetação nativa com utilização de uma escavadeira

hidráulica em estágio avançado de regeneração em Floresta Nativa pertencente ao

Bioma Mata Atlântica, atingindo árvores das espécies araucária angustifólia, cedro,

canela, camboatá e angico, em uma área de 0,66 hectares (6.600 metros quadrados)

sem licença ambiental. Diante dos fatos, foram lavrados dois Termos de Apreensão e Fiel

Depositário, onde foram apreendidas 46 (quarenta e seis) árvores nativas folhosas in

natura, 07 (sete) toras de árvores nativas das espécies Cedro e Canela, 09 (nove) toras

da espécie Araucária Angustifólia, uma escavadeira hidráulica e uma motosserra marca

Husqvarna. Foi confeccionado o Boletim de Ocorrência Policial ao responsável pela área, o

qual responderá pelo crime ambiental.



APREENSÕES REALIZADAS
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Em 12 de Outubro de 2021, a guarnição da PATRAM de Pelotas

após receber denúncia anônima, flagrou um cativeiro ilegal de

animais silvestres no Balneário dos Prazeres em Pelotas. Foram

contabilizados 26 pássaros da fauna silvestre brasileira presos em

gaiolas e viveiros aos fundos de uma residência. Na ocasião

também foram encontrados alçapões armados utilizados para a

caça e amançadeiras. Diante dos fatos, o proprietário foi autuado

em flagrante e responderá por crime ambiental contra a fauna. Os

animais e materiais foram apreendidos e encaminhados ao Núcleo

de Reabilitação da Fauna Silvestre (NURFS) da Ufpel.



APREENSÕES REALIZADAS
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No dia 11 de Outubro de 2021, uma guarnição da

PATRAM de Osório realizou o cumprimento de Mandado

de Busca e Apreensão na cidade. Essa operação

originou-se de uma denúncia anônima de que em uma

residência na cidade de Osório um cidadão tinha em

posse várias aves silvestres e armas em sua residência.

No local que funciona uma oficina de conserto maquinas

de refrigeração, foi localizado acondicionado em dois

freezers grande quantidade de aves silvestres

abatidas ilegalmente e vários cartuchos deflagrados

de arma de caça. Diante dos fatos contatados foi

solicitado o apoio da vigilância Sanitária local que

acompanhou a apreensão e irá lavrar um laudo referente

aos produtos aprendidos. Foi dado voz de prisão ao

proprietário da residência e confeccionado os

documentos pertinentes a crime contra a fauna conforme

Lei 9.605/98, art 29, par 1°(ter em guarda).

MATERIAIS APREENDIDOS:

10 Marrecas pardas (com

penas);

14 Carcaças de marrecas

silvestres (esviceradas);

01 Pacote plástico com

muidos de animais silvestres;

40 Aves de espécies Perdiz

(Rhynchotus rufescens);

01 Cinturão de couro pra

armazenar cartuchos cal 12;

01 Macacão Camuflado com

perneiras n° 47;

01 Chama plásticas para caça

de marrecas;1

15 Cartuchos deflagrados,

marca CBC,Cal 12.



APREENSÕES REALIZADAS
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Em 08 de Outubro de 2021, a guarnição da

PATRAM de Camaquã, quando em

deslocamento pela BR 116, avistaram dois

veículos, um deles rebocando uma

embarcação, os quais adentraram em

direção a Cerro Grande do Sul, o que

despertou nos policiais suspeitas de

possível ilícito ambiental, de imediato

realizaram a abordagem dos referidos

veículos e seus condutores. No interior de

um dos veículos, foram encontradas 04

caixas fechadas contendo 25 cartuchos

Cal.12 intactos, 01 bolsa plástica contendo

38 cartuchos Cal.12, 01 apito de madeira e

02 chamas de borracha para marrecas; No

interior da embarcação foram encontrados:

04 sacos contendo um total de 09 redes de

pesca com malhas predatórias. No interior

do outro veículo, foram encontrados: 01

estojo contendo 01 espingarda Cal. 12 cano

duplo desmontada, 01 sacola plástica

contendo 12 cartuchos intactos Cal. 12 e 04

apitos de madeira. Foi constatado que o

condutor de um dos veículos não possuía a

CNH e também não foi apresentado

nenhum documento que comprove a

regularidade e procedência do reboque, da

embarcação e do motor de popa. Diante

aos fatos, foi proferida voz de prisão aos

dois envolvidos, os quais foram informados

de seus direitos constitucionais,

encaminhados à UPA para laudo médico e

posteriormente conduzidos à DPPA de

Camaquã juntamente com os materiais

apreendidos, os quais foram apresentados

e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante

Delito pela Delegada Titular e estipulada

fiança aos mesmos..



APREENSÕES REALIZADAS

INFORMATIVO DO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR - RS

"O Braço Verde da Brigada Militar” - Ano 2 - 49ª Ed. - De 08 de Outubro a 14 de Outubro de 2021 17

Na dia 13 de Outubro de 2021, uma guarnição da PATRAM do município de Cruz

Alta, deslocou na localidade de Capão Grande, interior do município do Salto do

Jacuí, a fim de verificar denuncia de caça predatória. No local, foram flagrados dois

indivíduos às margens do Rio Ivai com um animal silvestre abatido conhecido

popularmente como: capivara, sendo que este animal já estava sendo limpo.

Também foi flagrado junto dos indivíduos, uma espingarda calibre 20 marca

Boito, municiada com uma munição na câmera a pronto emprego, também

estavam de posse de um cinto cartucheira com 12 munições, com duas já

deflagradas. Também estavam de posse de: 01 faca com 22cm de lâmina e 03

facas artesanais: 01 com 29cm de lâmina com bainha de couro, cor preta, 01

com 18cm de lâmina e 01 com 22cm de lâmina logo. Logo após, na casa do

proprietário, foi apreendida uma espingarda calibre 32 marca Boito, municiada

com uma munição na câmera a pronto emprego, bem como: 43 munições

intactas calibre 32. Diante dos fatos foi efetuado a condução dos presos até a

DPPA da cidade Cruz Alta, sendo lavrado o flagrante. Em virtude das penas

cominadas, não foi arbitrada fiança pelo delegado de polícia, sendo os mesmos

após o flagrante recolhidos ao presídio Estadual de Cruz Alta.



APREENSÕES REALIZADAS
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Na tarde do dia 11 de Outubro de

2021, uma guarnição da PATRAM

de Capão da Canoa durante

patrulhamento de rotina,

localizaram em uma residência,

pássaros silvestres em cativeiro.

No local, foi identificado o

responsável, que acompanhou a

vistoria onde foram localizados

17 (dezessete) pássaros

silvestres em gaiolas dentro e

nos fundos da residência, em um

galpão de madeira. Diante dos

fatos, foi solicitado ao mesmo a

Licença para criação de pássaros,

o qual informou não possuir. Foram

tomadas as providências cabíveis

conforme legislação vigente.



APREENSÕES REALIZADAS
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Em 12 de Outubro de 2021, a guarnição da PATRAM de Vacaria localizaram uma

serraria clandestina em propriedade rural no interior do município após denúncia de

crime ambiental. No local, a propriedade particular é situada na localidade de Capão

da Herança, foi constatado vestígios recentes (serragem) de funcionamento de uma

serraria fixa. Em contato com o funcionário da propriedade, relatou que a serraria é

utilizada esporadicamente, para beneficiar madeira de Eucaliptos. Foi realizado

contato com a proprietária, que relatou não possuir licença de operação para fins de

funcionamento da referida serraria. Na sede de órgão policial militar, compareceu a

autora com seu advogado constituído, sendo orientados da necessidade da licença

de operação de órgão ambiental competente, bem como dos procedimentos que

seriam tomados em relação ao fato constatado. Diante dos fatos, foi lavrado uma

ocorrência policial pertinente com tipificação no Art. 60 da Lei 9.605/98 e a serraria

fixa foi apreendida , ficando como fiel depositaria a própria autora.



APREENSÕES REALIZADAS
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Em 13 de Outubro de 2021, a guarnição da PATRAM de Bagé em realizou a

abordagem de um veículo com um barco de porte pequeno em sua caçamba.

Foram localizados dentro do compartimento de carga, quatro sacos contendo

redes de pesca, sendo 200 (duzentos) metros de malha 120mm, 200 (duzentos)

metros de malha 100mm e 50 (cinqüenta) metros de malha 80mm, totalizando

450 (quatrocentos e cinqüenta) metros. Ainda haviam 49 (quarenta e nove)

Bóias Loucas com anzóis. Os dois ocupantes do automóvel não possuem

autorização para a prática da pesca profissional, sendo que a Bacia do Rio

Uruguai encontra-se em período de defeso (Piracema). O material foi apreendido

e foi confeccionada uma Comunicação de Ocorrência Policial.



RESGATES REALIZADOS
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Em 08 de Outubro de 2021 uma

guarnição da PATRAM de Taquara, em

atendimento a denúncia de possível

maus tratos a animais (Eqüinos), que

estariam em uma propriedade no interior

do município de Rolante. No local, foi

constatado uma carcaça de eqüino em

estágio avançado de putrefação logo na

entrada da propriedade e também varias

ossadas de eqüinos espalhadas pelo

local. Também foi constatado dez

eqüinos vivos, nove adultos e um filhote,

todos em situação de desnutrição severa.

Não foi possível localizar o proprietário

no ato . Foi requisitado ao setor de meio

ambiente da prefeitura de Rolante os

dados do dono da propriedade afim de

efetuar o devido registro e

encaminhamento resgate dos animais.

Em 12 de Outubro de 2021, a guarnição da PATRAM de Canela, realizou o resgate de um veado

caatingueiro. O animal estava gravemente ferido por cães, possivelmente em uma atividade de

caça ilegal. Uma clínica do munícipio prestou os primeiros atendimentos, o qual será até ser

realocado em local especifico para sua total recuperação e reinserção no seu habitat natural.



RESGATES REALIZADOS
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Em 09 de Outubro de 2021 uma guarnição da PATRAM de Pelotas, realizou o resgate de

uma família de Marrecas Pardinhas, a qual estava transitando em uma via de grande

movimento. Diante do fato, foi efetuado a captura da ave mãe com os cinco filhotes e os

animais resgatados foram encaminhados ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da

UFPel - NURFS.



CONCLUSÃO
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,

Os integrantes do Comando Ambiental, Comandos Regionais de Polícia

Ostensiva, Comando Rodoviário, Comando de Polícia de Choque, Comando de

Órgãos Policiais Especiais, Batalhão de Aviação e das demais Unidades de

policiamento ostensivo geral da Brigada Militar, tem trabalhado de forma efetiva,

eficaz e eficiente no enfrentamento à criminalidade.

As ações tem como principal objetivo coibir e combater todo e qualquer

ato ilícito que atente contra à vida, ao patrimônio, à liberdade das pessoas e à

biodiversidade.

As operações que aqui foram demostradas, são peças importantes e

estratégicas do planejamento do Comando da Brigada Militar desdobradas pelo

Comando Ambiental, que, em conjunto e com a integração com órgãos de

proteção e fiscalização ambiental, bem como outras instituições parceiras,

servem de suporte para neutralizar ações criminosas contra o meio ambiente –

natural, artificial, cultural e do trabalho – e, automaticamente, remediando locais

carentes do policiamento ostensivo.

O policial fardado, seja ele ambiental ou integrante do policiamento

ostensivo geral, com sua ação de presença, expressa segurança e proteção à

sociedade em qualquer lugar que esteja.

Os policiais militares do Comando Ambiental atuam e percorrem todo

território gaúcho nas mais diferentes regiões, muitas delas com suas

peculiaridades de difícil acesso, porém esses fatores são estímulos e

característicos no cumprimento da missão, não barrando ou retardando as ações

do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública na seara

ambiental.

Diante dos resultados apresentados conclui-se que os objetivos foram

atingidos satisfatoriamente, pois alcançou-se segurança e a sensação de

segurança a toda população gaúcha.
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As atividades de policiamento ostensivo no campo ambiental

apresentaram resultados positivos no combate aos crimes ambientais e gerais,

tendo como destaque as ações de caráter preventivo realizadas, o quantitativo

de pessoas abordadas e de veículos fiscalizados, trazendo assim,

resultados expressivos para prevenção de crimes ambientais e demais

crimes.

Durante 07 dias as operações foram desencadeadas em diversos

municípios do Estado do Rio Grande do Sul, escolhidos estrategicamente pela

Agência Especial de Inteligência do CABM, integrante do Sistema de

Inteligência da Brigada Militar, levando-se em consideração os índices de

ocorrências, e o que poderia gerar um enfrentamento eficaz no combate aos

crimes ambientais.
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COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR - RS

Comandante: Ten. Cel. QOEM Vladimir Luís Silva da Rosa

Chefe do Estado-Maior: Maj. QOEM Samaroni Teixeira Zappe

Endereço: Rua  João Moreira Maciel, 370, bairro  Marcilio Dias, Porto Alegre-RS

Informativo elaborado por Lahís Trois Schultz

Contato: (51) 98422-0685/E-mail: cabm-comsoc@bm.rs.gov.br

site: www.brigadamilitar.rs.gov.br/cabm

Twitter: @ambientalbmrs - https://twitter.com/ambientalbmrs

Facebook:  www.facebook.com/CABM-Comando-Ambiental-da-BMRS-103184178 

121043/

Instagram: @ambientalbmrs - www.instagram.com/ambientalbmrs/
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TELEFONES DAS FRAÇÕES DO

COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

1° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

3° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

2° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR             

CAMAQUÃ: (51) 3671-4288 / (51) 98608-0840 PORTO ALEGRE: (51) 33261165 / (51) 985016672

CAPÃO DA CANOA: (51) 3689-3206 / (51) 

985046899

RIO GRANDE: (53) 3235-4702 / (53) 984287279

ESTRELA: (51) 3720-1318 / (51) 986080655 SÃO JERÔNIMO: (51) 3651-3492

MONTENEGRO: (51) 3649-9558 / (51) 985999005 SAPUCAIA DO SUL: (51) 3450-4061 / (51) 984471308

OSÓRIO: (51) 3601-1726 / (51) 986080659 TORRES: (51) 3626-4798 / (51) 986080839

PELOTAS: (53) 3225-3722 / (53) 984287444 TRAMANDAÍ: (51) 3661-4620 / (51) 986080836

ALEGRETE: (55) 3421-2769 SANTANA DO LIVRAMENTO: (55) 3243-4736

BAGÉ: (53) 3242-5577 SANTIAGO: (55) 3251-3366 

CACHOEIRA DO SUL: (51) 3723-1515 SANTO ÂNGELO: (55) 3312-1046

CRUZ ALTA: (55) 3322-8305 SÃO GABRIEL: (55) 3232-9254

RIO PARDO: (51) 3731-4822 URUGUAIANA: (55) 3413-1249

SANTA MARIA: (55) 3221-7372

BENTO GONÇALVES: (54) 3452-2968 PASSO FUNDO: (54) 3335-8350 / (54) 3335-8351

CANELA: (54) 3282-8547 / (54) 3282-8560 SANTA ROSA: (55) 3513-1255 / (55) 996212754

CARAZINHO: (54) 3331-7626 SÃO BORJA: (55) 3430-3417 / (55) 997127691

CAXIAS DO SUL: (54) 3215-5531 SÃO JOSÉ DO OURO: (54) 3352-1425 / (54) 99665-2957

ERECHIM: (54) 3519-9723 SÃO LUIZ GONZAGA: (55) 3352-6616 / (55) 996227420

FREDERICO WESTPHALEN: (55) 3744-6919 / (55) 

999321861

TAQUARA: (51) 3541-1246

LAGOA VERMELHA: (54) 3358-4072 TRÊS PASSOS: (55) 3522-8005

NONOAI: (54) 3362-2125 / (54) 99974-1167 VACARIA: (54) 3231-1442


