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Decoração natalina encanta crianças e 
adultos em Jaboticabal

A magia do natal já 
está contagiando as fa-
mílias jaboticabalenses. 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha para 
repetir em 2020 a gran-
de decoração das ruas 
principais de jabotica-
bal e as praças do cen-
tro. Equipes da secreta-
ria de Obras e Serviços 

estão encarregadas da 
instalação de enfeites e 
montagem de uma linda 
árvore de Natal. Os enfei-
tes continuam sendo de 
materiais reciclados na 
confecção dos adereços, 
os mesmos dos anos an-
teriores.

A decoração conta com 
o auxílio dos alunos da 

rede municipal de edu-
cação e dá exemplo de 
consciência ambiental, 
transformando milhares 
de garrafas pet em enfei-
tes. Mais de 60 mil itens 
foram reutilizados na de-
coração deste ano e dos 
anos anteriores.

“As cores. A magia e 
muita emoção já invadi-

ram as noites de Jaboti-
cabal. Sem dúvida, um 
respiro para esse ano 
tão atípico e desafiador! 
Meus amigos o privilégio 
de estarmos aqui, poden-
do vivenciar essa experi-
ência, é reconfortante. 
Viva a luz. Viva o lúdico, 
viva a vida... Que Deus 
nos abençoe e proteja 
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P/ LUCAS RAMOS P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Com renda fi xa em 
baixa, imóvel volta 

a ser opção de 
investimento

Em momentos de crise, 
quando outros ativos 
mostram volatilidade, 
o preço dos imóveis é 

pouco afetado

A taxa básica de juros 
está em 2% ao ano, me-
nor patamar da história, 
e reduziu drasticamente 
a rentabilidade de aplica-
ções em renda fixa. Com 
isso, imóveis voltaram 
a ser uma alternativa de 
investimento. O negócio 
é vantajoso para aqueles 
que querem conservar o 
patrimônio. 

Quem morreu 
sabe o que 

sinto ou 
recebe minhas 
homenagens? 
Preciso ir ao 
Cemitério?

Quando se aproxima do 
Dia de Finados, essa são per-
guntas ainda mais frequen-
tes. Sim, quem ‘morreu’, na 
verdade, não morreu; deixou 
o corpo físico, se libertou, e, 
ao tomar consciência disso, 
assume postura de vigor, 
vida em abundância, retro-
alimentação dos afetos que 
reencontrou no retorno à Pá-
tria Espiritual e também dos 
que permanecem por aqui. 
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

P/ Reginaldo Coelho

Senhoras e senho-
res do Grupo Túnel 
do Tempo Jabuka, va-
mos aplaudir ele ...José 
Sylvio Vantini, ou Zé 
Vantini (como é cari-
nhosamente conheci-
do) nasceu em 02 de 
Novembro de 1941, 
no Distrito de Córre-
go Rico. Filho de Seu   
Silvio e de dona Olga 
Manfredini Vantini, Zé 
é o Primogênito de 9 
irmãos. Nos tempos di-
fíceis daquela época, 
começou a trabalhar 
cedo, aos 10 anos, para 
ajudar no sustento da 
família. Sem condições 
de transporte ia a pé,  
todos os dias até a cida-
de, carregando sua mar-
mita. Foi servente de 
pedreiro,  trabalhou no 
corte da cana-de-açúcar 

e na colheita de algo-
dão. Em 1959 ingressou 
no Expresso Manduca e 
aos 18 anos fez sua pri-
meira viagem, dirigindo 
um caminhão Fargo, até 
Guariba. Ná época, em 
estrada de terra, a via-
gem demorava quase 1 
hora, com velocidade 
média de 20mk/h. Pas-
sou pelo Rápido Trans-
porte Guido, de Taquari-
tinga e em 1968 fundou 
sua própria empresa, 
a EXPRESSO RODOVIÁ-
RIO JABOTICABAL, hoje 
RODO JABOTI. Sempre 
muito trabalhador e de-
terminado (e em uma 
época em que o Brasil 
crescia), o negócio se 
expandiu rapidamente 
e então ele precisou da 
ajuda de gente de con-
fiança. Foi quando con-
vidou os irmãos Rober-
to e Paulo para serem 
seus sócios. Até hoje 
seus fiéis escudeiros!      

Paralelo ao seu tra-
balho profissional, ele 
sempre atuou nas en-
tidades de classe e na 
política da cidade. Foi 
presidente do Jabotica-
bal Atlético, da ACIAJA, 
da CDL, do Rotary Club 
e do SPC. Eleito Vice-

HOMENAGEM/DESTAQUE

-prefeito (1982-1988), 
também foi presidente 
do SAAEJ. Casado com 
Gertrudes Vantini (a 
querida Tude), o casal 
tem três filhos e três 
netos. E quem o conhe-
ce sabe de sua principal 
característica: Brinca-
lhão por natureza, Zé 
Vantini sempre espalha 
alegria por onde passa. 
Nas confraternizações, 
com amigos e com a fa-
mília, é risada na certa. 
Nas festas da “Turma do 
Cerradinho”, ele volta a 

Hospital São Marcos S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os senhores acionistas para A.G.O. em 27/11/2020, às 8:00 horas, na sede 
social, em Jaboticabal/SP. Ordem do dia: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir 
e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2019; b) 
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal seus respectivos suplentes e fi xação de 
seus honorários. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da 
Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício 
social objeto da Assembleia. Jaboticabal, 27/10/2020. 

           Assinatura: Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente    (31/10, 7 e 14/11/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 38/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente 
resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 nº 
30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020 e 37/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.237 de 09 
de outubro de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020 e demais medidas referentes ao controle da pandemia.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 16 de novembro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 
32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020 e 37/2020.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais de 
Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 20/2020, 25/2020, 
26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020 e 
37/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 31/10/2020.

Jaboticabal, 28 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

ser criança e apronta 
pegadinhas com os ami-
gos!!! Na segunda-feira 
Zé Vantini completará 
79 anos de vida e de 
história. E a essa figura 
que representa nossa 
gente, um jaboticaba-
lense de primeira que 
tanto ajudou a cidade, 
fica aqui nossa home-
nagem do TÚNEL DO 
TEMPO com respeito, 
orgulho e admiração! 

(Colaboração Júnior 
Vantini - Tidula).
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Com renda fixa em baixa, imóvel volta a ser opção de investimento

A taxa básica de juros 
está em 2% ao ano, me-
nor patamar da história, 
e reduziu drasticamente 
a rentabilidade de aplica-
ções em renda fixa. Com 
isso, imóveis voltaram 
a ser uma alternativa de 
investimento. O negócio 
é vantajoso para aqueles 
que querem conservar o 
patrimônio. Porém, não 
estão dispostos arriscar 
na Bolsa ou em fundos de 
renda variável.

Economistas e consul-
tores de finanças afir-
maram que, nos últimos 
anos, o mercado imobiliá-
rio não era a melhor apli-
cação e muitos pregaram, 
inclusive, que, na ponta 
do lápis, valia a pena ven-
der a casa própria e morar 
de aluguel para aplicar em 
renda fixa.

“Isso porque a rentabi-
lidade com aluguel não 

P/ LUCAS RAMOS

chegava ao que se ga-
nhava na renda fixa, com 
juros a mais de 14% ao 
ano. Fora a dor de cabeça. 
A situação dos aluguéis 
não mudou, a conjuntura 
econômica e essa com-
paração é que agora são 
diferentes”, disse Alberto 
Ajzental, coordenador do 
curso de desenvolvimen-
to de negócios imobiliá-
rios da FGV.

O cenário mudou e a 
tendência agora é de cres-
cimento do segmento. Em 
momentos de crise, quan-
do outros ativos mostram 
volatilidade, o preço dos 
imóveis é pouco afetado. 
Além disso, os juros bai-
xos incentivam aqueles 
que querem financiar a 
moradia, o que também 
favorece a retomada do 
mercado imobiliário.

A caderneta de poupan-
ça, por exemplo, rende 
a TR (Taxa Referencial), 
hoje zerada, mais 70% da 
Selic, que está em 2% ao 
ano. A regra prevê que, 
quando a taxa básica de 
juros estiver acima de 
8,5% ao ano, o rendimento 
da poupança será 0,50% 
ao mês, mais TR. Caso a 

taxa Selic esteja menor ou 
igual a 8,5% ao ano, o in-
vestimento é remunerado 
a 70% da Selic, acrescida 
da TR.

“Hoje, com a Selic a 2% 
ao ano, o mercado imo-
biliário é beneficiado nas 
duas pontas, para quem 
quer retirar recursos da 
renda fixa para investir e 
para quem quer financiar 
a casa própria”, disse o es-
pecialista. Segundo simu-
lação de Ajzental, a cada 1 
ponto percentual de redu-
ção na taxa de juros, 1 mi-
lhão de famílias se tornam 
elegíveis para o financia-
mento imobiliário.

“Essa redução faz com 
que o valor das parce-
las caiam. A avaliação do 
banco é feita com base no 
nível de comprometimen-
to de renda do tomador e 
isso faz com que pessoas 
que ganham menos consi-
gam financiar um imóvel 
de maior valor, que antes 
ela não podia”, afirmou.

Segundo a Abrainc (As-
sociação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliá-
rias), a tendência é que a 
renda do aluguel supere 
os ganhos com aplicações 
em renda fixa e a valoriza-
ção dos ativos reais (imó-
veis) costuma aumentar 
com juros baixos. Cálcu-
los da entidade mostram 
que os ganhos acumula-
dos em 12 meses com alu-
guel, que foi de 5,15% em 
maio, superam em 128% a 
Selic e 226% o rendimento 
da poupança. A valoriza-
ção dos imóveis foi de 9% 
no período, 302% a mais 
do que a Selic e 474% a 
mais do que a poupança.

A conta foi feita ainda 
com a taxa básica de juros 
a 2,25% e dados da Abe-
cip (Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança) 

de variação da renda com 
aluguel e valorização de 
imóveis. Na última reu-
nião do Copom (Comitê 
de Política Monetária), do 
Banco Central, no entanto, 
ela caiu a 2% ao ano, o que 
diminui ainda mais a ren-
tabilidade da poupança e 
de outros investimentos 
de renda fixa.

“Mesmo quem tem ape-
tite ao risco precisa di-
versificar a carteira e ge-
ralmente isso é feito com 
títulos públicos ou outras 
aplicações de renda fixa. 
Acredito que muitos des-
ses investidores vão com-
prar imóveis”, afirmou o 
presidente da Abrainc, 
Luiz Antônio França. Se-
gundo plataforma digital 
de intermediação de cré-
dito imobiliário –a Cre-
diHome–, a procura por 
financiamento habitacio-
nal cresceu 181,27% em 
junho.

“O comportamento 
do consumidor mudou 
por causa da pandemia 
[da Covid-19], as pesso-
as ficaram mais em casa 
e a importância da casa 
própria cresceu”, disse 
Bruno Gama, presidente-
-executivo da CrediHome, 
responsável pelo levan-
tamento. Segundo ele, a 
procura por crédito para 
reformas também aumen-
tou. “Muitos vão permane-
cer em home office depois 
da crise e querem investir 
em melhorias ou amplia-
ção, para o escritório, por 
exemplo”, disse.

Uma pesquisa da OLX, 
site de classificados, tam-
bém mostrou a tendên-
cia. Segundo a empresa, 
durante a pandemia, 19% 
das pessoas disseram ter 
aumentado o interesse 
em comprar imóvel e 41% 
mantiveram o desejo. Para 
48% dos entrevistados, no 
entanto, não poder visitar 
o imóvel presencialmen-
te é o principal fator de 
preocupação. A pesquisa 
foi realizada entre 2 e 9 
de julho com usuários da 
plataforma.

Fonte: https://www.fo-
lhape.com.br/economia/
com-renda-fixa-em-baixa-
-imovel-volta-a-ser-op-
c a o - d e - i n v e s t i m e n -
to/152027/

Conversa com Jesus
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de 

tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralí-
tico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, 
minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar de vós esta graça 
que espero, com muita fé e confiança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que eu a alcance, 
pois, necessito muito, por isso vos peço com muita fé (fazer o pedido com bastante 
fé e firmeza). A conversa convosco, meu grande Mestre, me dá ânimo e alegria para 
viver. Como gratidão, mandarei imprimir um milheiro desta oração e distribuirei a 
outros que precisam de vós, para que aprendam a Ter fé e confiança em Vossa Mise-
ricórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer. 
Jesus Cristo, tenho total confiança em vós e a cada dia que passa aumenta minha fé 
e meu amor!”

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai. (M.M.K.)

ABANDONO DE EMPREGO
A Empresa JOSÉ CARLOS ZOCCOLARO-ME, Estabelecida 

à Av. Pintos, 2168, Sorocabano, Jaboticabal/SP, solicita o compa-
recimento do funcionário MARCOS QUIRINO DA SILVA, porta-
dor da CTPS nº 93014, Série 362/SP, para prestar esclarecimento 
sobre sua ausência que ocorre desde 15/09/2020. O não compa-
recimento caracterizará Abandono de Emprego, conforme Artigo 
482, alínea “i” da CLT.

Publique-se para se tornar público.
JOSÉ CARLOS ZOCCOLARO - ME - 16/10/2020

Em momentos de crise, quando outros ativos mostram volatilidade, o preço 
dos imóveis é pouco afetado

Quem morreu sabe o que sinto ou recebe minhas homenagens? 
Preciso ir ao Cemitério?

Quando se aproxima do 
Dia de Finados, essa são per-
guntas ainda mais frequen-
tes. Sim, quem ‘morreu’, na 
verdade, não morreu; deixou 
o corpo físico, se libertou, e, 
ao tomar consciência disso, 
assume postura de vigor, 
vida em abundância, retro-
alimentação dos afetos que 
reencontrou no retorno à Pá-
tria Espiritual e também dos 
que permanecem por aqui. 

O Espírito que se foi, au-
sentou-se fisicamente, mas 
sente o impacto das vibra-
ções do pensamento e do 
sentimento de quem ficou. 
Recebe as homenagens que 
saem de nosso íntimo.  

Exemplo: se você oferta 
flores apenas para parecer 
afetuoso, sem o ser de ver-
dade, o Espírito desencar-
nado captará as impressões 
do sentimento que está ori-
ginando a sua ação. Ou seja: 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

a ausência de afeto. Por isso, 
suas orações e seu amor ver-
dadeiro são os mais belos 
presentes e homenagens que 
você pode dar. Não há nada 
que você faça materialmente 
que possa superar isso.  

Então, não, você não pre-
cisa ir ao Cemitério. Esta ne-
cessidade é mais sua do que 
do Espírito que está no Pla-
no Espiritual. E aqui não vai 
nenhuma crítica. É mais que 
natural dentro dessa nossa 
forma de amar ainda apega-
da, materializada e mesmo 
egoísta. Ainda precisamos 
de manifestações materiais 
para demonstrar sentimen-
tos de afeto. Faz parte da 
nossa evolução mediana, 
vinculados que somos a um 
planeta de Expiações e Pro-
vas como é a Terra. 

Em tempo: cuidar, com 
respeito, do ambiente onde 
estão guardados os corpos 
que foram utilizados por Es-
píritos que amamos, é obri-
gação moral de cada um de 
nós. É uma deferência que 
faz parte da nossa própria 
educação para o desenvol-
vimento do asseio, respon-
sabilidade e compromisso. 
Mas, mais uma vez: eles não 
dependem disso para aferir 
nosso amor. 

É tempo de aprender e 
confiar que, repito, o nosso 
respeito e afeto são medidos 
por eles, através de cada lem-

brança, pensamento, senti-
mento que emitimos. Cada 
vez que pensamos, falamos, 
lembramos, deixamos esca-
par aquela lágrima de sau-
dade, tudo cheio de carinho, 
eles sentem, percebem, res-
pondem, se alegram, corres-
pondem e nos abraçam com 
gratidão! Independentemen-
te de ser Finados ou não.

Vejam perguntas e repos-
tas de O Livro dos Espíritos: 
P.320. “Os Espíritos são sen-
síveis à saudade daqueles 
que o amaram na Terra? Mui-
to mais do que podeis imagi-
nar. Essa saudade aumenta a 
sua felicidade, caso estejam 
felizes. Se estão infelizes, 
ela é um lenitivo.” P.321. O 
dia da comemoração dos 
mortos tem algo de mais so-
lene para os Espíritos? Eles 
se preparam para vir visitar 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 171.188 de 07/07/2020)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Ju-
rídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido, nesta 
cidade, à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone (016) 3202-
3015.

                       FAZ SABER a DIOGENES HENRIQUE COBUCCI 
DE SOUZA, RG nº 41.360.942-X-SSP/SP, CPF nº 339.082.838/92, 
brasileiro, solteiro, maior, mecânico, residente e domiciliado nesta 
cidade, na Rua Nelson Spelman, número 168, Jardim Angélica (en-
dereço constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 
26 da Lei nº 9.514/97 e que a requerimento de STÉFANI PAR-
TICIPAÇÕES LTDA e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA 
LTDA, credoras fiduciárias do Instrumento Particular de Compra e 
Venda de Imóvel, contrato número 3426, garantido pela alienação 
fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 35.887, que grava o 
imóvel situado nesta cidade, na Rua Tharcilio Panosso (antiga Rua 
I) lote 17 da quadra E, no Residencial Parque das Araras, vem lhe 
notificar para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas, apurado 
pelas credoras fiduciárias até o dia 06/07/2020, no valor total de 
R$18.657,53 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cin-
quenta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
notificação.

                       Assim fica V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$213,00 (duzentos e 
treze reais), referente às custas com as notificações extrajudiciais, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da última 
publicação do presente edital.

     Nesta oportunidade fica V. Senhoria cientifica-
do de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante às credoras fiduciárias o direito de consolidação da pro-
priedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perde V. Senhoria a proprie-
dade do imóvel em favor da Stéfani Participações Ltda e Stéfani 
Nogueira Engenharia Ltda.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 30 
de outubro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oficial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos das localidades de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Agulha 
tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 27/10/2020 das 10h03 às 14h38. Assim 
que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo 
óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

aqueles que irão orar sobre 
seus despojos? Os Espíritos 
vêm ao chamado do pensa-
mento, tanto nesse dia como 
em todos os outros.”

E, para finalizar, está em O 
Livro dos Médiuns: “O pensa-
mento é um dos atributos do 
Espírito. Se passa aqui um 
fenômeno difícil de vos ex-
plicar, pois ainda não podeis 
compreender o modo de 
transmissão do pensamen-
to entre os Espíritos. O que 
posso vos dizer é que o Es-
pírito, por mais afastado que 
esteja, recebe, por assim di-
zer, a repercussão do pensa-
mento como uma espécie de 
vibração elétrica, que chama 
sua atenção para o lado de 
onde vem o pensamento que 
se dirige a ele. Pode-se dizer 
que ouve o pensamento, 
como na Terra ouvis a voz.”

Que nossas vozes/pensa-
mentos sejam de saudade, 
gratidão e amor. É o que im-
porta. É o que eles desejam 
‘ver e ouvir’.

********
Sônia Monteiro Pavanelli 

é jornalista, nascida em fa-
mília espírita, palestrante 
espírita e atua no Centro Es-
pírita A Caminho da Luz, na 
Alameda Rafael Linardi, 160 
– Jardim Morumbi - Jabotica-
bal/SP. Facebook.com/ cea-
caminhodaluzjab e youtube.
com/ Centro Espírita A Ca-
minho da Luz de Jaboticabal



4 SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 2020

CNPJ 07.146.355/0001-32 - Valor do anuncio R$ 300,00
CNPJ DO CANDIDAT: 39.040.623/0001-23

PRIMAVERA 
V E R Ã O

C O L E Ç Ã O

MARCA EXCLUSIVA

EM JABOTICABAL

Loja 01
Rua Rui Barbosa, 987
16 3204-3634

Loja 02
Jaboticabal Shopping
16 3202-5441
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