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Ver mais em Sodré, 1999.
Ver também Ferreira, 2004.
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Baddini, 2002 e 2005; Motta e Baddini, 2011; Almeida 2002.
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Segundo o jornal O Cruzeiro do Sul



te, e ao crescimento populacional, encontra suporte no mito da Manchester Paulista, propagado pela impren

Ver Nascimento, 2005.
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