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NORMAS PARA REGISTRO E/OU APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESTABELECIMENTOS NO SISTEMA/SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIM) 

 

 Para o Registro de Estabelecimentos junto ao "SIM" se faz necessário cumprir uma série de normas para 

elaboração de um processo no qual constará todas as etapas de aprovação do Estabelecimento. Toda a documentação deverá 

ser protocolada no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Veranópolis e endereçada ao SETOR DE INSPEÇÃO DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIPOA), conforme a finalidade do requerente. 

 O encaminhamento dos pedidos de registro de estabelecimentos de produtos de origem animal deverá ser 

precedido de inspeção prévia e aprovação do local e terreno. 

 Para o registro do estabelecimento e autorização do início das atividades é necessária a aprovação dos 

documentos em 3 etapas: 

1 – Aprovação do terreno/edificação; 

2 – Aprovação do projeto no SIM e no Setor de Engenharia da prefeitura municipal; 

3 – Aprovação da documentação de registro e autorização do início das atividades. 

1 - DA ANÁLISE DO LOCAL E TERRENO 
 

 Para solicitar vistoria na área, apresentar requisição ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM, solicitando 

Vistoria do Terreno/Edificação (ANEXO 1) para emissão de Parecer Técnico de Inspeção do terreno/edificação. 

 A planta deverá ser instalada, preferencialmente, no centro de terreno devidamente cercado, afastado dos 

limites das vias públicas conforme legislação municipal e dispor de área de circulação que permita a livre movimentação dos 

veículos de transporte. 

 A construção e implantação dos estabelecimentos deve obedecer a outras exigências que estejam previstas 

na legislação municipal, estadual ou federal, desde que não colidam com as exigências de ordem sanitária ou industrial 

previstas neste Regulamento ou com atos complementares expedidos pelo SIPOA. 

 Os estabelecimentos poderão estar localizados adjacentes e/ou no piso inferior à residência dos proprietários, 

desde que a localização seja aprovada pelo SIPOA e que não haja comunicação direta com a residência. 

 A autorização para o funcionamento de estabelecimentos que desejam produzir e/ou industrializar produtos 

de origem animal somente poderá ser concedida dentro do perímetro municipal, depois de autorizado pelo setor competente 

da Prefeitura Municipal e pelo SIPOA. 

 Não será concedido registro ao estabelecimento destinado a produção de alimentos de origem animal, 

quando situado nas proximidades de outro que, por sua natureza, possa influenciar na qualidade do produto. 

      Na avaliação do Terreno/Edificação serão observados os seguintes critérios: 

I. Localização em ponto que se oponha aos ventos predominantes que sopram para a cidade; 

II. Terreno seco, preferencialmente sem acidentes, de fácil escoamento das águas pluviais, não passíveis de 

inundações; 

III. Afastadas de fontes poluidoras de qualquer natureza; 

IV. Facilidade de acesso; 

V. Facilidade de fornecimento de água potável, energia elétrica e meios de comunicação; 

VI. Facilidade no tratamento e escoamento das águas residuais; 

VII. Facilidade na delimitação da área. 

 Após a emissão de parecer de inspeção do terreno/edificação favorável, o requerente poderá dar início ao 

processo de registro do estabelecimento. 

 

2 - DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESTABELECIMENTOS NO SIM 

 

 Após a aprovação do terreno/edificação o estabelecimento deverá anexar os seguintes documentos e 

encaminhar ao SIPOA através do Protocolo da Prefeitura Municipal de Veranópolis, solicitando o registro de estabelecimento 

no SIM: 
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I. Requerimento do industrial pretendente, dirigido ao Senhor Coordenador do SIPOA, no qual solicita Análise 

do Projeto (ANEXO 2);  

II. Aprovação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, documento equivalente ou documento emitido 

pelo órgão competente isentando da necessidade da referida aprovação;  

III. Plantas de situação e localização com escala mínima de 1/1000; 

a) A planta de situação deverá caracterizar a posição do lote relativamente ao quarteirão, indicando a 

dimensão do lote, a distância até a esquina mais próxima e sua orientação magnética. 

b) A planta de localização deverá registrar a posição da edificação relativamente às linhas de divisas do 

lote e outras construções nele existentes; 

c) A planta de situação e localização poderão constituir um único desenho; 

IV. Plantas das fachada que possuírem aberturas, indicando a altura das mesmas em relação ao piso com escala 

mínima de 1/100; 

V. Planta com cortes das salas de abate, produção e câmaras de resfriamento de carcaças com escala mínima 

de 1/100; 

a) Os cortes serão representados em número suficiente, nunca inferior a dois para um perfeito 

entendimento do projeto;  

VI. Projeto hidrossanitário com identificação da localização da captação e armazenamento de água do 

abastecimento, pontos de distribuição e pontos de escoamento das águas residuais;   

VII. Planta baixa com identificação e área das dependências com escala mínima de 1/100; 

VIII. Planta baixa com "layout" dos equipamentos, fluxograma de produção (recepção de matéria prima, 

processamento e expedição de produtos prontos) e acesso de funcionários, com escala mínima de 1/100;  

a) O fluxograma de produção poderá ser entregue em documento específico, mencionando as seções 

pelas quais as matérias primas percorrerão desde a recepção até a obtenção do produto final; 

I. Memorial Econômico-Sanitário (ANEXO 3); 

II. Memorial descritivo da construção (ANEXO 4); 

 

 Os documentos de registro e projetos poderão ser encaminhados digitalmente para análise prévia do SIPOA. 

Após a aprovação prévia, deverão ser encaminhados em 3 (três) vias físicas das quais duas vias permanecerão arquivadas no 

SIPOA e uma via será devolvida ao requerente, com as devidas aprovações. 

 A análise do projeto realizada pelo SIPOA considera a conformidade do projeto com a legislação Sanitária e 

Normas Técnicas do Município. Os demais itens relativos à construção devem possuir aprovação dos órgãos competentes.  

 Após a aprovação do projeto no SIPOA o projeto receberá um carimbo com os dizeres “SIM – APROVADO”. 

 O requerente poderá dar início às obras apenas após a emissão do Alvará de licença para construção civil, 

documento equivalente ou documento emitido pelo órgão competente isentando da necessidade de licença. 

 Poderá, a critério do SIPOA, ser solicitado no momento do registro ou posteriormente, outras plantas do 

estabelecimento para análise podendo ou não ser solicitada inclusive a escala necessária; 

 Serão rejeitados projetos grosseiramente desenhados, com rasuras e/ou indicações imprecisas, quando 

apresentados para efeito de registro/reforma. 

 Os estabelecimentos deverão atender às Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos estabelecidas 

pelo SIPOA, conforme a finalidade do requerente. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A CONFECÇÃO DE PROJETOS 

 

 Em relação às Plantas, estas devem obedecer à seguinte convenção de Cores: 

I. Estabelecimentos novos: cor preta; 

II. Estabelecimentos a reconstruir, reformar ou ampliar: 

a) cor preta - para partes a serem conservadas; 

b) cor vermelha - para partes a serem construídas; 

c) cor amarela - para partes a serem demolidas; 



 

 

Rua Alfredo Chaves, n.º 366 - Fone/Fax: (54) 3441 - 1477 

95330.000 - VERANÓPOLIS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS 
SETOR DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

 

 

 
d) cor azul - para elementos construídos em ferro; 

e) cor cinza - para partes de concreto; 

f) cor " terra de siene" - para partes em madeira. 

 

 As plantas devem ser de fácil visualização e interpretação, declarando qual a escala utilizada. 

 As plantas, croquis ou projetos deverão conter: 

I. Posicionamento da construção em relação às vias públicas e alinhamento do terreno; 

II. Orientação quanto aos pontos cardeais; 

III. Localização da captação e armazenamento de água do abastecimento; 

IV. Localização dos equipamentos e utensílios a serem utilizados no estabelecimento; 

V. Localização dos pontos de captação e escoamento da água; 

VI. Localização das demais dependências como currais, pocilgas, casas e outros; 

VII. Localização das lagoas de tratamento de águas residuais, quando necessário; 

 

 O carimbo inferior direito das folhas de desenho deve ser reservado ao carimbo destinado à legenda de 

titulação e numeração dos desenhos. 

 Devem constar da legenda, no mínimo, as seguintes informações: 

I. Identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto; 

II. Identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento; 

III. Título do desenho; 

IV. Indicação seqüencial do projeto (números ou letras); 

V. Escalas; 

VI. Data; 

 

 A responsabilidade dos projetos, especificações, cálculos e outros apresentados, cabe aos respectivos 

autores e a da obra aos executores da mesma. 

Parágrafo único. A municipalidade não assumirá qualquer responsabilidade em razão da aprovação de projetos ou 

de obras mal executadas. 

 Para fins de fiscalização, o projeto aprovado deverá ser mantido no local da obra. 

 Não será aprovada proposta de cronograma em que a conclusão final da implantação do projeto ultrapasse 

03 (três) anos. 

 Qualquer modificação do projeto durante a construção, deverá ser previamente submetida, por requerimento, 

à aprovação dos órgãos competentes. 

 

3 - DO REGISTRO NO SIM, DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO 

 

 Após a aprovação do projeto e/ou concomitantemente à aprovação do mesmo o estabelecimento deverá 

encaminhar ao SIPOA os seguintes documentos, complementares ao processo de registro do estabelecimento: 

I. Termo de Responsabilidade, dando ciência e aceite das normas e regulamentos do Serviço de Inspeção, 

bem como compromisso na veracidade das informações prestadas (ANEXO 5);  

II. Termo de Livre Acesso (ANEXO 6) 

III. Licença ambiental ou isenção desta expedida pelo órgão competente; 

IV. ART ou documento equivalente comprovando a responsabilidade técnica pela atividade do estabelecimento, 

devendo o profissional responsável possuir ensino superior e atribuições que lhe permitam exercer tal 

atividade; 

V. Registro de Produtos e Rótulos (ANEXO 7); 

VI. Laudo de Potabilidade da água (ANEXO 8); 
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a. a) Para efeito de registro o laudo de potabilidade da água terá validade de três meses a partir da 

sua emissão; 

VII. Cópia do Certificado de Capacitação em Boas Práticas de Fabricação do proprietário do estabelecimento e 

de ao menos um funcionário do estabelecimento; 

a. As cópias dos certificados deverão ser apresentadas, necessariamente, até a emissão do Título de 

Registro 

VIII. Certificado de Controle de Pragas ou Laudo assinado pelo Responsável Técnico do estabelecimento para o 

início das atividades  

IX. Documentação do(s) responsável(is) legal(is) pelo estabelecimento (RG e CPF); 

X. Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), se aplicável; 

XI. Cópia do contrato social, individual, de arrendamento, parceria ou documento equivalente, quando couber; 

XII. Comprovante de Inscrição Estadual ou cópia do Talão do Produtor, quando couber; 

XIII. Cópia do certificado da empresa coletora de resíduos, quando couber; 

XIV. Cópia do Alvará Sanitário (ou documento equivalente) do(s) veículo(s) utilizados para transporte dos 

produtos de origem animal; 

XV. Alvará de localização, quando couber; 

XVI. Manual de Boas Práticas de Fabricação, no prazo de 1 ano a contar da emissão do Título de Registro 

Provisório, contendo inicialmente os seguintes Procedimentos Operacionais Padronizados (POP's): 

I - Água de abastecimento; 

II - Controle de temperaturas, 

III - Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO); 

IV - Saúde, Higiene e Treinamento dos colaboradores; 

V - Controle de matérias-primas, insumos, embalagens e produtos fabricados; 

VI - Controle integrado pragas; 

VII - Procedimentos sanitários das operações - PSO; 

VIII - Manutenção de Instalações e equipamentos, calibração e aferição de instrumentos; 

IX - Manejo de Resíduos; 

X - Abate humanitário (para abatedouro frigorífico). 

 

 Para a obtenção do Título de Registro Provisório e autorização de funcionamento deverão estar implantadas, 

no mínimo, as planilhas de autocontrole referentes aos seguintes Procedimentos Operacionais Padronizados (POP's): 

I - Água de abastecimento; 

II - Controle de temperaturas, 

III - Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO); 

IV - Saúde, Higiene e Treinamento dos colaboradores; 

V - Controle de matérias-primas, insumos, embalagens e produtos fabricados; 

 

 Os estabelecimentos poderão adicionar outros POP’s além dos previstos, conforme as suas necessidades. 

 

 Os estabelecimentos industriais que elaboram produtos de origem animal e realizam atividades de varejo 

deverão possuir Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, além do registro no 

Serviço de Inspeção Oficial, seja Municipal, Estadual ou Federal. 

 Satisfeitas as exigências fixadas no presente Regulamento, concluídas as obras e instalados os 

equipamentos de acordo com o cronograma, deverá ser requerida ao "SIPOA" vistoria prévia e autorização do início dos 

trabalhos (ANEXO 9). 

 Após a realização da vistoria prévia com parecer favorável ao início das atividades, será concedido o Título 

de Registro, no qual constará o número do registro, razão social, classificação do estabelecimento, localização, nome fantasia 

e outros detalhes necessários. 

 Depois de deferido, compete ao "SIM" instalar, assim que possível, a inspeção no estabelecimento. 

 O Título de Registro poderá ser emitido em caráter Provisório. 
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 Poderá ser deferida a concessão de registro em caráter provisório por um período de seis meses, podendo 

ser prorrogado por igual período, até a data da conclusão de demais obras e instalações de acordo com o cronograma aprovado. 

 As exigências mínimas para o início da operação do estabelecimento serão fixadas durante análise da 

solicitação do registro, realizada pelo S.I.M. conforme Normas Técnicas vigentes. 

DAS REFORMAS, AMPLIAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

 

 As reformas, ampliações e/ou alterações devem ser previamente autorizadas pelo SIPOA, devendo 

acompanhar a solicitação no mínimo os seguintes documentos conforme o caso abaixo: 

I. Reformas, ampliações e/ou alterações que modifiquem a parte estrutural do estabelecimento: 

a) Requerimento do industrial pretendente, dirigido ao Senhor Coordenador do SIPOA, no qual solicita 

Análise do Projeto; 

b) Memorial descritivo da construção; 

c) Cópia da ART ou documento equivalente emitida por profissional responsável pelo projeto da 

construção; 

d) Cronograma de execução das obras; 

e) Planta baixa com a disposição dos equipamentos e/ou utensílios com a respectiva legenda e/ou 

denominação e identificação do propósito da área com escala mínima de 1/75; 

f) Planta com cortes das salas de abate e/ou produção e câmaras com escala mínima de 1/75; 

g) Fluxograma de produção (caso este seja alterado pela modificação solicitada); 

h) Após a aprovação do projeto no SIPOA o projeto será encaminhado ao Setor competente da Prefeitura 

Municipal, onde poderão ser exigidas documentações complementares para a aprovação do projeto. 

Após a emissão do Alvará de licença para construção civil ou documento equivalente, poderá o 

requerente, dar início às obras.         

II. Reformas, ampliações e/ou alterações que não modifiquem parte estrutural do estabelecimento: 

a) Requerimento do industrial pretendente, dirigido ao Senhor Coordenador do SIPOA, no qual solicita 

Análise do Projeto; 

b) Memorial descritivo da construção; 

c) Cronograma de execução das obras; 

d) Planta baixa com a disposição dos equipamentos e/ou utensílios com a respectiva legenda e/ou 

denominação e identificação do propósito da área com escala mínima de 1/100; 

e) Fluxograma de produção (caso este seja alterado pela modificação solicitada) 
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ANEXO 1 

 
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA NO TERRENO/EDIFICAÇÃO 

 
IIma. Srª. Daniele Andreazza 
Médica Veterinária 
Serviço de Inspeção Municipal Veranópolis – RS 

 
                          A Empresa Tal, localizada na rua Tal, Município Tal, Cep. Tal, telefone Tal, CNPJ Nº Tal, Inscrição Estadual nº 

Tal, vem através de seu proprietário(a), Fulano de Tal, solicitar Vistoria do Terreno/Edificação para desenvolver a atividade Tal 

(dizer qual a atividade pretendida conforme Título III do Decreto 6868, de 07 de maio de 2021).  

 

                          Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção.                          
                          Cordialmente 
                          Em Tal data. 
                          Proprietário Tal, 
                          Responsável pela empresa Tal. 
       Telefone: 

 
ANEXO 2 

 
REQUERIMENTO PARA ANÁLISE DE PROJETO 

 

IIma. Srª. Daniele Andreazza 
Médica Veterinária 
Serviço de Inspeção Municipal de Veranópolis – RS 
                          A Empresa Tal, CNPJ Nº Tal, Inscrição Estadual nº Tal, vem por meio deste, solicitar a Análise ou a aprovação 

do projeto, junto a essa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da sua (dizer qual o tipo de empresa a ser 

registrada – conforme Título III do Decreto 6868, de 07 de maio de 2021), localizada na rua Tal, Município Tal, Cep. Tal, 

possuindo o telefone Tal, anexando para tanto, os documentos necessários. 
                          Certos de sua atenção, despedimo-nos cordialmente,       
                          Em Tal data. 
                          Fulano de Tal, 
                          Responsável pela Empresa Tal. 

 

 

ANEXO 3 

 
MEMORIAL ECONÔMICO E SANITÁRIO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - MES 

  
 O memorial econômico sanitário do estabelecimento deve ser preenchido em formulário próprio para cada atividade, 

fornecido pelo Serviço de Inspeção, disponível no site http://www.veranopolis.rs.gov.br/secretarias/18/desenvolvimento-

economico/156/servico-inspecao-municipal-sim . 

  

http://www.veranopolis.rs.gov.br/secretarias/18/desenvolvimento-economico/156/servico-inspecao-municipal-sim
http://www.veranopolis.rs.gov.br/secretarias/18/desenvolvimento-economico/156/servico-inspecao-municipal-sim


 

 

Rua Alfredo Chaves, n.º 366 - Fone/Fax: (54) 3441 - 1477 

95330.000 - VERANÓPOLIS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS 
SETOR DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

 

 

 
ANEXO 4 

 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 

 
 Nome da firma interessada no projeto 
 Localização do futuro estabelecimento 
 Natureza do estabelecimento 
 Responsável pelo projeto 
 Área do terreno 
 Área a ser construída 
 Área útil 
 Recuo do alinhamento da rua 
 Duração provável da obra 
 Argamassa 
 Fundações 
 Pé direito 
 Madeiramento e coberturas 
 Forros 
 Portas (dimensões e material - especialmente das câmaras frias) 
 Revestimento geral 
 Pavimentação 
 Esquadrias 
 Impermeabilização (discriminar o material a ser empregado no piso e nas paredes das diferentes dependências) 
 Instalações de água 
 Sistema de esgoto (detalhes sobre o modo e processo de depuração antes de ser lançado na corrente d’água) 
 Pintura geral 
 Custo provável da obra. 
Assinatura do Engenheiro ou Arquiteto responsável 

CREA ou CAU no ____________ 

  
ANEXO 5 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  
                   Eu, FULANO DE TAL, responsável pelo NOME DO ESTABELECIMENTO, CPF/CNPJ Nº XXX.XXX.XXX/XX, 

Inscrição Estadual nº XXXXXXXXXX e Registro de Alvará Municipal: XXX, venho por meio deste Termo de Responsabilidade, 

atestar ciência e aceite das normas e regulamentos do Serviço de Inspeção Municipal de Veranópolis, bem como compromisso 

na veracidade das informações prestadas, de acordo com o elencado na Lei Municipal Nº 7653, de 04 de maio de 2021, e 

Decreto Executivo 6868, de 07 de maio de 2021, ou legislações que vierem a substituí-las ou alterá-las, ficando ainda ciente 

de que quaisquer obras só poderão concretizar-se após a aprovação prévia do projeto pelo SIM. 
Sem mais para o momento, subscrevo abaixo.                      
                      Veranópolis, ..... de ........................... de 20....... 

  
FULANO DE TAL, 
Responsável pelo ESTABELECIMENTO. 
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ANEXO 6 

 
AUTORIZAÇÃO DE LIVRE ACESSO 

 

       Eu Fulano de Tal, RG No Tal, CPF Tal, residente no endereço Tal, na cidade Tal, telefone Tal, responsável legal na 

qualidade de sócio proprietário, do Estabelecimento Tal, inscrito no CNPJ Tal, autorizo a entrada, em qualquer dia e qualquer 

horário, dos fiscais do SIM, no estabelecimento localizado em endereço Tal, bairro Tal, cidade Tal, para fins de fiscalização e 

inspeção. 
Sem mais para o momento, subscrevo abaixo. 
            Veranópolis, ..... de ............................ de 20..... 
FULANO DE TAL, 
Responsável pela Agroindústria TAL. 

 
ANEXO 7 

 

REGISTRO DE PRODUTOS E RÓTULOS 

 

 O formulário de registro de rótulos deve ser preenchido em formulário próprio para cada produto, fornecido pelo Serviço 

de Inspeção, disponível no site http://www.veranopolis.rs.gov.br/secretarias/18/desenvolvimento-economico/156/servico-

inspecao-municipal-sim .  
 

 

ANEXO 8 

 

ANÁLISE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO 

 
       Análise da água de abastecimento emitida por laboratório oficial cadastrado no Serviço de Inspeção Municipal apresentando 

resultados enquadrados nos padrões microbiológicos e físico-químicos determinados pelo GM/MS nº 888 de 04/05/2021 ou a 

legislação que vier a alterá-la ou substituí-la, para o início das atividades ou demais referência legais que venham a vigorar 

e/ou substituí-las.  

 
Análises requeridas: 

I. Microbiológicas:       

a. Coliformes a 35oC. 

b. Escherichia coli. 

II. Físico-Químicas:       

a. pH; 

b. Cloretos; 

c. Matéria orgânica; 

d. Dureza; 

e. Sólidos dissolvidos totais; 

f. Turbidez. 
 

 

 

 

http://www.veranopolis.rs.gov.br/secretarias/18/desenvolvimento-economico/156/servico-inspecao-municipal-sim
http://www.veranopolis.rs.gov.br/secretarias/18/desenvolvimento-economico/156/servico-inspecao-municipal-sim
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ANEXO 9 

 

REQUERIMENTO PARA VISTORIA PRÉVIA E AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DOS TRABALHOS 

 
IIma. Srª. Daniele Andreazza 
Médica Veterinária 
Serviço de Inspeção Municipal Veranópolis – RS 

 
                          A Empresa Tal, localizada na rua Tal, Município Tal, Cep. Tal, telefone Tal, CNPJ Nº Tal, Inscrição Estadual nº 

Tal, vem através de seu proprietário(a), Fulano de Tal, solicitar Vistoria da Edificação para a autorização o início dos trabalhos 

de sua atividade Tal (dizer qual a atividade pretendida conforme Título III do Decreto 6868, de 07 de maio de 2021).  

 

                          Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção.                          
                          Cordialmente 
                          Em Tal data. 
                          Proprietário Tal, 
                          Responsável pela empresa Tal. 
       Telefone: 

 


