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Editorial desta 
edição: Mês de feve-
reiro sem carnaval

Visão Segura - 
Vistoria Veicular

Como a falta do carnaval 
pode se refletir na vida das 
pessoas e no comércio.

Conheça um 
pouco dos 
serviços da 
empresa.

São Paulo - Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim - Salesópolis  - Poá - Santa Isabel - Suzano - Ferraz - Guararema - Itaquaquecetuba - Arujá 
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Cidades

IPTU em Mogi das das Cruzes

Confira outros assuntos das cidades da região 
ao alto tietê nas páginas abaixo e fique por den-
tro das informações. 

Com diversos animais 
no Rancho Tropa de 
Muares, Pedro Zara-
mella se especializou 
em muares e equinos 
ganhando diversos prê-
mios em eventos do 
ramo. Pedro também dá 

aulas de equitação, ven-
da de cocheira de alu-
guel, doma de muares e 
equinos. E uma das mo-
dalidades mais procura-
das são os treinamentos 
de equinos e muares de 
marcha. Pág. 07
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Prefeito Inho Taino e Vice-Prefeita Adriana Rufo com os deputados Márcio Alvino e André do Prado com a liderança política.

Início da obra da Rotatória do 
Pomar do Carmo, tem presença 
de liderança política a convite 

do prefeito Inho Taino

Vereadores mostram 
trabalho a população

DIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Início das obras de acesso ao Pomar do Carmo

Confira os trabalhos dos vereadores 
em favor da população
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Prefeitura inicia postagem de carnês do 
IPTU; segunda via está disponível na in-
ternet. Pág. 10

Pedro Zaramela, 
da Tropa de Muares

Rancho do Mineiro é 
referência na região

O Rancho do mi-
neiro é um restau-
rante tradicional 
na região que fica 
localizado na SP-
088, 1040, em Biri-
tiba Mirim SP, onde 
é servido diversos 
aperitivos típicos 

de Minas, além de 
um delicioso almo-
ço com a melhor 
picanha da região, 
é servido também 
queijo assado, pu-
ruruca desidratada, 
Tutu de feijão, fritas 
e farofa.
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Editorial

Sem Canaval este Ano Vale Encantado 
Thermas Park

Já estamos no mês de fe-
vereiro de 2021, em um 
momento atípico em meio 
ainda de uma pandemia 
global que fez com que 
eventos públicos fossem 
adiados ou até cancelados, 
como o tradicional Car-
naval nas cidades. Muitas 
pessoas disseram que não 
está em clima de carnaval, 
não é o momento, ou até 
nunca deveria ter, dizem  
os mais críticos. Mas ain-
da assim pessoas que cur-
tem o eventos até mesmo 
turistas movimenta pe-
quenos comércios locais 
gerando renda, porém este 
ano não vai ter mesmo, até 
empresas já comunicaram 
seus funcionários, não 
terá feriado nesses dias e o 
trabalho será normal.
Já na esfera política, ges-
tores comunicam que a 
prioridade é comprar ou 
solicitar aos deputados, 
governadores até o presi-
dente mais vacinas contra 
o COVID-19. Os profi s-
sionais da saúde foram 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

O melhor lugar para se divertir e passear é no 
Vale Encantado Th ermas Park 

os primeiros a obter a va-
cina, mesmo assim até o 
momento nem todos os 
profi ssionais tomaram, 
em seguida seria os mais 
idosos.
Economizando com o 
carnaval e outros eventos 
é notável que não faltará 
verbas para compras de 
vacinas, e equipamentos 
médicos como respirado-
res. Há também reclama-
ções por parte de empre-
sários e munícipes sobre 
fase amarela ou fase ver-
melha, será que diminuir 
os horários não estariam 
se aglomerando mais pes-
soas ao mesmo tempo?
Diminuir horários de ôni-
bus ou até mesmo os trêns 
e metrôs, como fi caria, 
qual a solução sem punir 
os cidadãos pagadores de 
impostos, isso seria uma 
boa resposta que o gover-
no poderiam dar aos ci-
dadãos, prefeitos e verea-
dores fazem o que podem 
quando a ordem vem lá de 
cima.

O Vale Encantado Th ermas 
Park está localizado em Biri-
tiba-Mirim, apenas 86 km da 
cidade de São Paulo.
No Vale Encantado você en-
contra as mais variadas atra-
ções como: Parque Aquático, 
Fazendinha do Tio Bastião, 
Paintball, Pesqueiro e muito 

mais. 
- Piscinas Aquecidas
- Passeio a Cavalo
- Churrasqueiras
- Toboáguas Radicais
São diversas atrações, no local 
mais turístico do Alto Tiête, 
com estrutura para você vir 
com sua família com muita 

diversão. Compre seu ingres-
so, seja um sócio.

Horários de atendimento via 
telefone: Segunda à sexta: 
09h00 às 18h00.
Sábado: 09h00 às 13h00.

www.valeencantado.com.br

CNPJ: 09.520.955/0001-44

Exemplares: 2.000

Opinião

Editorial

Jornalista
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Início das obras de acesso ao bairro do Pomar do Carmo
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Inho traz deputados e liderança política para apre-
sentar a Rotatória do Pomar do Carmo que se inicia

Obra da Creche do Jardim dos 
Eucaliptos poderá ser retomada  

diz prefeito Inho
Cidade conquista quatro aparelhos  
respiradores a través de deputados

Esteve presente no dia 12 de 
janeiro, os deputados André 
do Prado (estadual) e Már-
cio Alvino (federal) com o 
prefeito Inho Taino, onde 
apresentaram juntamente 
com as lideranças políticas 
da cidade o início das obras, 
Inho agradeceu por mais 
esta conquista, uma vitória, 
Inho também agradeceu a 
votação que teve no mesmo 
dia sobre o parcelamento 
do Biritiba Prev, que era es-
sencial para obter a certidão 
da prefeitura em dia, e que 
também seria uma lei fe-
deral. O Deputado Márcio 
Alvino agradeceu a todos os 
presentes, e também a união 
entre a câmara municipal e 

A Creche Antonio Ferreira 
dos Santos mais conhecida 
como “Creche do Jardim” 
segundo o prefeito Inho, 
que esteve na manhã 26 de 
janeiro em companhia da 
Secretária de Obras Isabela 
Flores e da servidora do se-
tor de contabilidade Jéssica 
Roque Borges na Secreta-
ria de Educação do Esta-
do, onde foi recebidos pelo 
senhor Benê Mascarenhas, 
Assessor Parlamentar do 
FDE – Fundação para o De-

No dia 4 de fevereiro o pre-
feito Inho Taino e a vice 
prefeita Adriana Rufo esti-
veram com funcionários da 
saúde mostrado os equipa-
mentos onde o prefeito teria 
feito um apelo ao deputado 
Mácio Alvino para obten-
ção do mesmo, agradecendo 
também o deputado André 
do Prado onde segundo ele 

Biritiba Mirim

o executivo mesmo sendo 
poderes distintos, mas cami-
nhando na mesma direção 
para o bem da cidade de Bi-
ritiba Mirim, e já anunciou 
que vem mais 5 milhões 
para a área da educação.

O deputado André do Pra-
do foi o responsável a 4 anos 
atrás juntamente com o pre-
feito Inho na época e enfa-
tizou que foram 2 milhões 
nesta obra mesmo em época 
de crise, e lembra que esta 
obra vai salvar muitas vidas.

E finaliza dizendo: ” Pode 
contar comigo André do 
Prado e pode contar com 
Marcio Alvino.”

senvolvimento da Educação, 
para iniciar as tratativas da 
retomada da obra de cons-
trução da Creche Municipal 
do Jardim dos Eucaliptos.
A creche foi entregue com 
95% na gestão do mesmo 
prefeito Inho, ao qual seus 
sucessores na época não 
concluíram, com o prefeito 
Inho novamente na gestão 
atual, promete a retomada 
da obra e conclusão, após 
toda aprovação dos meios 
burocráticos.

teria um olhar especial para 
a cidade de Biritiba Mirim.
Desde o ano passado os res-
piradores estavam com os 
preços muito alto e a dificul-
dade em obtenção era mui-
to grande, a conquista neste 
momento de pandemia é de 
grande importância a cida-
de que poderá auxiliar na 
saúde de seus munícipes.

Foto: diarioesp.com.br

Foto: diarioesp.com.br
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Presidente da Câmara Leonardo Raposão tem  
ouvido pedidos da população

Vereador estuda problemas 
da cidade e busca soluções 

para os moradores

O presidente da Câmara de 
Biritiba Mirim Leonardo 
Raposão, além de presidir 
e gerenciar a casa de leis, 
também têm atendido e ou-
vido pedidos da população, 
como por exemplo a falta 
de médicos e a demora no 
Pronto Atendimento, onde 
segundo o vereador tem 
conversado com o executivo 
e a resposta obtida seria que 
é apenas o começo do ano 
e que é necessário colocar 
a casa em ordem, que em 
meio a pandemia as coisas 
têm desenvolvido no ritmo 
razoável.
Raposão complementa e 
diz que a câmara precisa de 
uma atenção especial com 
conjunto com demais vere-
adores para que os pedidos 
da população cheguem ra-

O empresário e vereador 
eleito de Biritiba Mirim Tião 
comenta que esse primeiro 
mês que passou os verea-
dores estiveram em recesso, 
mas que ele esteve se organi-
zando para conhecer e obter 
informações dos problemas 
dos bairros, com isso pla-
neja registrar os problemas 
nas próximas sessões e levar 
as demandas até o executivo 
que segundo ele está com 
um bom relacionamento, e 
estará a disposição do pre-

pidamente até o executivo, e 
que a saúde e demais pastas 
serão fiscalizadas e terá o 
apoio do nobre vereador ao 
executivo no que for neces-
sário.
O vereador e presidente da 
câmara lembra também que 
estamos em meio a pan-
demia, e que o trabalho de 
atender os munícipes na 
área da saúde tem sua prio-
ridade, além de buscar for-
mas de trazer as vacinas o 
mais rápido possível para 
todos os moradores pois é 
necessário para que o mu-
nicípio possa se desenvolver 
em todas as áreas.
Raposão comenta: - “Estou 
à frente da câmara, e tam-
bém estou no gabinete para 
atender a ouvir as demandas 
dos municípes”.

feito Inho Taino no que for 
pertinente e melhoria para a 
cidade e para os moradores.

O empresário ressalta que 
ser vereador não é fácil e que 
é preciso se organizar pois a 
cidade acumulou diversos 
problemas, e que é preciso 
dar um passo de cada vez, 
sem deixar de fiscalizar e 
buscar recursos de deputa-
dos. Tião comenta: - “Meu 
gabinete é do povo, e os pe-
didos serão solucionados.

Foto: diarioesp.com.br

Foto: diarioesp.com.br
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Vereador Luiz Paulo trabalha em favor 
dos funcionários Públicos

Isenção do IPTU para 
contribuintes portadores de câncer

Vereador Luiz Paulo 
contesta parcelamento 
do Biritiba Prev e alí-
quota de contribuição 
do funcionário público

Isenção do IPTU 
para contribuintes 

portadores 
de câncer

O vereador solicitou o uso 
da tribuna para contestar 
o parcelamento do Biritiba 
Prev e o aumento da alí-
quota de contribuição do 
funcionário público, isso 
significaria que o funcio-
nário público teria um des-
conto maior na folha, e iria 
receber menos.

O vereador pediu para adiar 
a sessão, onde não teria fei-
to a publicidade, e não teve 
tempo hábil das comissões 
formadas para avaliação 

do mesmo. Realmente es-
tivemos constatando que a 
“publicidade” não teria sido 
feita apenas divulgação nas 
redes sociais que não é o 
mesmo que “publicidade”.

O parcelamento deixaria 
débitos para o próximo 
prefeito pois seria em 60 
meses, e ainda estaria co-
metendo crime de respon-
sabilidade fiscal segundo o 
vereador.
Vejam como foi a votação:
Emerson: Favorável

diarioesp.com.br Edição 06 - 15 de fevereiro - Ano 2021DIÁRIO

Toshi: Favorável
Evandro de paulo: Contra
Geraldo: Favorável
Jeverson: Favorável
Luciléia: Contra
Luiz Paulo:  Contra
Tucaninho: Contra
Reginaldo: Favorável
Roberta: Favorável
Sebastião: Favorável
Walter: Favorável

Foram 8 favorável e 4 foram 
contra o aumento do des-
conto dos funcionários, o au-
mento seria de 11% para 14%.

Em sessão do dia 08 de fe-
vereiro de 2020 o verea-
dor apresentou o pedido 
de isenção do IPTU para 
os contribuintes que sen-
do proprietário, possuidor, 
ou detentor de um único 
imóvel de até 500m2 e a 
construção não ultrapassar 
60m2 e que sejam portado-
res de Neoplasia Maligna 
(câncer), a isenção se esten-
derá para aqueles que ainda 
não possuidor da doença 
mas tenham convívio e resi-
dência de parente de até ter-

ceiro grau nos termos da lei 
civil a comitiva de tal mo-
léstia, ficam isentos também 
do IPTU os contribuintes 
que são portadores de doen-
ças raras assim considerada 
pela medicina especializada, 
a isenção dependerá de um 
prévio requerimento apre-
sentado pelo interessado a 
prefeitura municipal ane-
xando os documentos de 
propriedade do imóveis e 
laudo médico.
Passa a valer assim que 
aprovado.
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Tiago Aparecido é lembrado pelo vereador Luiz Paulo 
e homenageado na Câmara Municipal

Luiz Paulo Apresentou uma 
moção de aplausos ao atle-
ta Tiago Aparecido que no 
domingo (7/02) onde parti-
cipou do evento força bruta 
exibida na Rede Globo de 
Televisão, a presente home-
nagem é fruto do reconhe-
cimento da casa legislativa 
e valorizar todo empenho e 
dedicação do atleta de Stro-
ger,Tiago Aparecido que 
leva o nome da cidade de 
Biritiba, aonde ele vai, in-
clusive o atleta é o atual Pen-
tacampeão Sulamericano e 
dono do Record continente 
no levantamento da canga-
lha com 570 kg, é também 
considerado um dos ho-
mens mais forte do mundo.
Luiz Paulo convidou a todos 
os vereadores presentes a as-
sinarem a moção de aplau-
sos onde foi concordado por 
todos essa homenagem ao 
grande atleta do Biritiba mi-
rim que vem representando 
a cidade.

Foto: facebook.com
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Pedro Zaramella é um dos maiores especialistas 
de muares e equinos da região

Com diversos animais no 
Rancho Tropa de Muares, 
Pedro Zaramella se especia-
lizou em muares e equinos 
ganhando diversos prêmios 
em eventos do ramo.

Pedro também dá aulas de 
equitação, venda de cocheira 
de aluguel, doma de muares 
e equinos. E uma das moda-
lidades mais procuradas são 
os treinamentos de equinos 
e muares de marcha, a con-
sultoria  especializada e o 
passeio a cavalo. Com um 
longo tempo de experiên-
cia, Pedro Zaramella virou 
referência em qualidade de 
venda e treinamentos de ani-
mais no seu ramo de ativida-
de conquistando premiações 
em todo o Brasil. Para quem 
quiser saber mais detalhes é 
só entrar em contato com a 
Tropa de Muares pelo what-
sapp (11) 97235-9706 e fazer 
seu orçamento. O endereço 
fica na Estr. Granja Fundão, 
51, Biritiba-Mirim - SP, CEP: 
08940-000.

Como sempre a festa das 
crianças é um sucesso, e a 
28ª Festa das Crianças e 
Nossa Senhora Apareci-
da não foi diferente, mes-
mo com a pandemia foram 
diversos brinquedos e ali-
mentos distribuídos para as 
famílias de crianças carente 

Ganhador de diversas premiações em eventos do ramo, Pedro também concede treinamentos

Marcos Zaramella cria 
DVD da 28 ª Festa das 

Crianças e Nossa 
Senhora Aparecida

da cidade, e esses momentos 
foram registrados e compi-
lados em um DVD que são 
distribuídos aos patrocina-
dores, colaboradores, ami-
gos e parceiros do evento, a 
próxima festa das crianças já 
está marcada para 18 de de-
zembro de 2021.

Foto: diarioesp.com.br Foto: diarioesp.com.br

Foto: diarioesp.com.br
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Em meio a pandemia a festa das crianças não foi realizada no local da Tropa de Muares, 
mas foi entregue os presentes nas residências das crianças

28ª Festa de Natal das Crianças em Biritiba Mirim

O Rancho do mineiro é 
um restaurante tradicional 
na região que fica locali-
zado na SP-088, 1040, em 
Biritiba Mirim SP, onde é 
servido diversos aperitivos 
tipicos de Minas, além de 
um delicioso almoço com a 
melhor picanha da região, 
é servido também queijo 
assado, pururuca desidra-
tada, Tutu de feijão, fritas e 
farofa.
O proprietário Salesopo-
lense mais conhecido como 
Mineiro comenta que lá 
tem de tudo e virou um 
ponto de referência, onde 
moradores e turistas vão 
até lá degustar os famosos 
alimentos de Minas.
Mineiro é tão conheci-

do que também é verea-
dor atuante de Salesópolis, 
onde segundo ele atende 
toda a população de Sale-
sópolis e traz muitas ben-
feitorias atrás do prefeito 
e deputados. O vereador e 
empreendedor Mineiro é 
um senhor muito simpá-
tico e conquistou o povo 
com sua carisma, e mesmo 
dentro da política sempre 
manteve a qualidade de 
seus produtos em dia. 
Mineiro comenta: - “Agra-
deço a todos os Salesópo-
lis e clientes da região por 
confiarem no meu trabalho 
e continuarei sempre fa-
zendo o meu melhor seja 
na Câmara ou no restau-
rante”.

8 DIÁRIO

Tradicional 
Rancho 
Mineiro

Agradeço a todos os Sa-
lesópolis e clientes da 
região por confiarem no 
meu trabalho e continua-
rei sempre fazendo o meu 
melhor seja na Câmara 
ou no Restaurante.

“
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Em início de mandato Toshi mostra sua influência política e tem apoios 
de deputados e traz recursos e atende as demandas

Vereador Toshi (PSD) mostra trabalho 
e trás resultados para a cidade

Vereador Toshi (PSD) é um 
dos vereadores mais atuan-
te, em seu primeiro mês de 
mandato já falou com pelo 
menos 4 deputados, com 
o deputado federal Marco 
Bertaiolli do seu partido 
(PSD) que já encaminhou 
uma emenda parlamen-
tar para aquisição de uma 
retroescavadeira no valor 
de R$200 mil reais, com 
o deputado federal Márcio 
Alvino (PL), deputado esta-
dual André do Prado (PL), 
deputado estadual Marcos 
Damásio (PL), além de ter 
uma boa relação com o pre-

feito Inho Taino (PL) ao 
qual já levou algumas  de-
mandas e já foi atendido 
pelo executivo.
O Vereador Toshi também 
convida o ex-jogador e co-
ordenador Palinha e reali-
za reunião com o prefeito 
Inho Taino para falar sobre 
o esporte na cidade onde 
projetos sem fins lucrativos 
poderiam ser uma das so-
luções. Toshi comenta que 
está confiante com o desen-
volvimento da cidade e com 
as melhorias das estradas e 
com apoio dos deputados e 
do prefeito.

Lixos acumulados

Deputado federal Marco Bertaiolli (PSD)

Deputado federal Marcio Alvino (PL)

Deputado estadual André do Prado (PL)

Deputado estadual Marcos Damásio (PL)
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A cidade precisa voltar a crescer e o executivo e legislativo devem caminhar juntos

Prefeitura inicia postagem de carnês do IPTU; 
segunda via está disponível na internet

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes iniciou, nesta sema-
na, a postagem dos 143.717 
carnês do IPTU de 2021. A 
previsão é de que todos se-
jam entregues até o fim do 
mês. A consulta de valores 
e impressão de segunda via 
estão disponíveis neste site 
desde a semana passada. O 
pagamento poderá ser à vis-
ta ou parcelado em até dez 
vezes, de março a dezem-
bro. As datas específicas de 
vencimento serão informa-
das nos carnês (veja decreto 
com as datas). Elas variam 
de acordo com o CEP da 
propriedade – esta organi-
zação é feita para evitar lon-
gas filas em agências bancá-
rias e casas lotéricas.

Quem optar pelo pagamen-
to à vista (parcela única) tem 
5% de desconto. Além disso, 
o contribuinte que estava 
em dia com o imposto até 1º 
de novembro de 2020 tem 
direito a mais 5%, totalizan-
do um abatimento de 10%. 
É bem vantajoso. O IPVA, 
por exemplo, que é um im-
posto estadual, oferece 3% 
de desconto para quem paga 
à vista.

O pagamento do IPTU po-
derá ser feito em qualquer 
agência bancária do País 
dos seguintes bancos auto-
rizados: Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, 
Santander, Itaú, Mercantil 
do Brasil, Bradesco e Banco 
Cooperativa Sicredi, além 
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das casas lotéricas, internet 
banking e aplicativos.

Os contribuintes que de-
sejam consultar o valor do 
tributo ou antecipar o pa-
gamento podem imprimir 
a segunda via das parcelas. 
Para ambos os serviços, é 
necessário preencher o for-
mulário com os dados do 
imóvel, que constam da pri-
meira página do carnê do 
IPTU dos anos anteriores, 
e o número do CPF do pro-
prietário.

Para consulta, clique aqui. 
Se preferir, o contribuinte 
também pode acessar a Car-
ta de Serviços do site, na op-
ção “Impostos e Taxas” e de-
pois “IPTU: 2ª via de conta”.

O imposto não terá aumen-
to real em 2021, mas apenas 
uma atualização inflacioná-
ria de 3,92%, que se faz ne-
cessária para cumprimento 
da legislação em vigor e das 
metas orçamentárias estabe-
lecidas pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Como previsto na Lei Or-
çamentária Anual (LOA), a 
estimativa de arrecadação 
do IPTU em 2021 é de R$ 
194 milhões, já considera-
das as isenções, reduções 
e imunidades, previstas na 
legislação. O tributo é uma 
das principais fontes de re-
cursos do município, o que 
é necessário para os investi-

mentos: a receita é revertida 
em benefícios à população, 
como educação, saúde, se-
gurança, esportes e infraes-
trutura, entre outros.

 

Isenções e demais benefícios

Mais de 15 mil contribuin-
tes do IPTU de Mogi das 
Cruzes têm direito à imu-
nidade, isenção ou redução 
do tributo. Em alguns casos, 
como aposentados e pensio-
nistas, é necessário solicitar 
o benefício (dentro de algu-
mas situações específicas).

A imunidade é para os imó-
veis de propriedade de tem-

plos de qualquer culto e de 
instituições de educação ou 
assistência social sem fins 
lucrativos.

Consulte aqui as condições 
e documentos necessários 
para a solicitação de imuni-
dade

Têm direito à isenção os 
aposentados e pensionistas, 
produtor rural, contribuinte 
com imóvel de baixo padrão 
construtivo, imóveis loca-
dos utilizados como templo 
de qualquer culto e ex-com-
batentes que lutaram na 2ª 
Guerra Mundial.

Consulte aqui as condições 
e documentos necessários 

para a solicitação de isenção
 
Já a redução no valor do 
IPTU é para imóveis com 
mata preservada, com mata 
nativa preservada (Serra do 
Itapeti, APA do Rio Tietê e 
áreas de preservação) e por 
Sanção Premial (clubes e de-
mais entidades que conce-
dam seu espaço físico para 
atividade esportiva para 
crianças e adolescentes du-
rante todo o exercício fiscal 
e que estejam em dia com o 
IPTU).

Além desses casos, há ainda 
redução de 30% no valor no 
Imposto Territorial Urbano 
(terrenos) para imóveis com 
obra em andamento.

Foto: Ney Sarmento
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Conheça um pouco dos serviços da empresa Visão Segura - Vistorias Veiculares

Visão Segura - Vistorias Veiculares 
em Biritiba Mirim

Você que comprou, ou quer 
vender ou transferir seu 
veículo tem que conhecer 
a Visão Segura - Vistorias 
Veiculares, uma empresa es-
pecializada no assunto, no 
Visão Segura você terá todo 
o suporte para fazer a visto-
ria do seu carro, moto entre 
outros e laudos para transfe-
rência.
Ema empresa com a segu-
rança pois é credenciada ao 
Detran.SP dando mais cre-
dibilidade na hora de fazer a 
sua documentação, localiza-
da na rua Jair Leme nº11 em 
Biritiba Mirim - SP.

Para mais informações entre 
em contato pelo telefone:
(11) 4692-1308. Vistoria e 
Transferência é na Visão Se-
gura!

Foto: diarioesp.com.br
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