
 

 

                                CALDEIRÃO RIDE 2021 
 

6° ETAPA CAMPEONATO PIAUIENSE DE MTB/ XCM 

 

REGULAMENTO PARTICULAR 

            DISPOSIÇOES GERAIS 

 

O CALDEIRÃO RIDE CHALLENGE é uma competição de ciclismo 

classificado no formato XCM valida pela sexta etapa do campeonato piauiense e 

acontecera no Município de Piripiri no dia 14 de novembro de 2021. 

           CRONOMETRAGEM 

A apuração da prova será feita através do sistema de cronometragem eletronica e 

manualmente atraves de staffs, tambem contara com  filmagem e juiz de chegada, havera ainda 

controle de passagem em alguns pontos do percurso feito por staffs. 

 

TEMPO DE PROVA E TEMPO DE CORTE 

 

A prova terá um tempo máximo de 6 (seis) horas corridas para que todos os 

atletas  concluam a prova. 

Havendo a necesidade do tempo de corte durante a etapa, este, sera 

informado ao atleta durante a  realização do  congresso tecnico. 

 

APOIO E RESGATE DOS ATLETAS 

 

Haverá carros tipo vassora para resgatar os ciclistas pela a trilha, todo o 

percurso sera conferido apos passagem do ultimo atleta, devendo o atleta 

permencer no percurso marcado e ou nos pontos de apoio e de resgate informados 

pela organização, a prova tambem contara com profissionais de primeiros socorros. 

O apoio ao atleta deverá ser realizado nas areas reservadas pela 

organização, às equipes de apoio deverão se credenciar junto a organização da 

prova. 

As equipes de apoio credenciadas que desejar se dirigir aos ZAT deverão 

circular pelo percurso informado pela organizaçao, sob pena de desclassificação ou 

penalização dos atletas da equipe, jamais pelo percurso reservado para disputa da 

prova. 

 

             SINALIZAÇÃO 

 

               Marcação oficial da UCI/CBC adotam  em provas oficiais, placas amarelas e 

setas pretas. 

 



 

 

 
 

                Tambem serão utilizadas fitas de TNT na cor amarela, alem de cavaletes e 

windbanner padronizado. 

 

            CATEGORIAS, ROTEIROS  

A prova contara com tres roteiros, percurso PRO 70 km, percurso SPORT 50 Km e 

LIGHT 15 Km. 

OFICIAIS FCP (percurso PRO)  

 Elite Masculina, 

 Elite feminino,  

Sub 30,  

Master masculino A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, 

Master feminino A,B,C. 

OFICIAIS FCP (percurso SPORT)  

 

  Juvenil,  

  Junior 

 

               NÃO OFICIAIS (percurso PRO)  

 

               Dupla masculina,  

               Dupla feminina (idade livre) 

    

  NÃO OFICIAIS (percurso SPORT)  

 

               Dupla mista, 

               Open masculino e feminino A 18 a 29 anos, 

               Open masculino e feminino B 30 anos//.   

               Pesadão 100 kg/ 

               PcD 18 anos/ 

                

               NÃO OFICIAIS (percurso LIGHT) 

 

               Hand Bike/ 

               Estreante 14anos / 

 



 

 

* Só poderão participar da prova nas categorias oficiais FCP os atletas 

devidamente federados no ano de 2021, o mesmo não se aplica a aqueles inscritos 

nas categorias não oficiais. 

Menores de 18 anos deverão apresentar permissão por escrito do pai ou responsável. 

 

             CATEGORIAS DUPLAS 

 

Atletas da categoria dupla deverão correr de uniformes iguais  e deverão chegar 

juntos a linha de chegada. 

PESADÃO 

 

Atletas da categoria PESADÃO deverão efetuar a pesagem na retirada do kit com 

pesagem minima obrigatoria de cem kilos. 

 

IMPORTANTE 

As categorias  oficiais e suas subdivisões deverão ter o numero mínino de cinco atletas 

e/ou duplas ou serão unificados com a mais próxima de idade inferior, exceto PcD e Hand Bike.



 

 

              COMPORTAMENTO E CONDUTA 

 

Entre ciclistas e terminantemente proibido impulsionar ou empurrar outro 

ciclista, mesmo que ambos sejam da mesma equipe. 

 

INFRAÇÕES GRAVES (sujeitos a desclassificação) 

 

O ciclista que nao cumprir ou diminuir o percurso da prova; 

              Dispensar lixo na trilha fora da zona de apoio tecnico ou fora dos pontos de hidratação 

fornecidos pela organização do evento. 

 

              VISTORIA TECNICA 

Todos os atletasacompanhados de seus equipamentos (bikes) deverao passar pela vistoria. A 

função da vistoria tecnica sera de identificar as condiçoes minimas de segurança para o atleta e 

sua bike. 

O atleta que nao estiver corretamente trajado, com os equipementos exigidos, devera largar no 

final do pelotao, apos regularizar seu equipamento e caso nao regularize, nao podera largar. 

O atleta  que perder o prazo da vistoria, largara em ultimo , apos ser feito asua vistoria , sem 

danos ao organizador da prova e prejuizo aos demais atletas. 

Aos atletas serao obrigatorio a utilização dos seguintes  itens e equipamentos: 

. Tampa de guidom; 

. Capacete nome e fator RH; 

. Luva apropriada para pratica do cilcismo; 

. Tenis ou sapatilha; 

. Óculos para proteção solar e contra galhos. 

 

              PROTOCOLO DE CONTROLE DA COVID 19 

 

Organizamos uma proposta para excluir ou diminuir os riscos de contaminação pelo 

Coronavirus, dentre elas prezamos a: comunicação e informação a cerca da doença, higienização 

e descontaminação, medidas de proteção individual, medidas de proteção coletiva, adequações 

para competição. Abaixo traçamos algumas medidas que garantem a efetiva proteção aos 

participantes e colaboradores da competição prezando assim a segurança sanitária. 

 

• TODO PARTICIPANTE DEVERÁ APRESENTAR O EXAME DE TESTE DE COVID 

FEITO NO MINIMO COM 48 HORAS QUE ANTECEDE O DIA 14 DE NOVEMBRO. 

• Exibir em local visível na entrada informações acerca da covid-19 e das medidas de 



 

 

prevenção;  

•  Será disponibilizado álcool gel aos atletas, praticantes e todos os demais presentes aos 

locais da competição;  

• Terá disponivel sabonetes líquidos e locais com água corrente para assepsia das mãos;  

• Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais da competição devem USAR 

MÁSCARA, retirando apenas QUANDO ESTIVER EFETIVAMENTE NO CIRCUITO. 

Sendo realizada a troca da máscara toda vez que estiver úmida, acondicionando em 

embalagem própria e com tampa a máscara já utilizada;  

• Trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de outras pessoas 

(squeezes, toalhas, etc);  

• Orientado lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-

las com álcool em gel 70%;  

• Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 2 metros, cubra a tosse de 

prefrência com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as mãos);  

• Evitar apertos de mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho;  

• Procurar manter distânciamento de ao menos 2 metros de outras pessoas; 

• Recomenda-se ao praticante não levar mochilas e/ou acessórios que demandem cuidados, 

com exceção de garrafas de água ou squeezes.  

• Será aferida a temperatura dos frequentadores antes de adentrar espaço de competição, 

não autorizando a participação de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores, com 

temperatura de 37,8º ou mais; 

• Evitar aglomerações nos momentos antes e pós-treinos; 

• A entrega de medalhas deverá ser organizada garantindo distanciamento de 2 metros, sem 

cumprimentos e tanto as pessoas que farão a entrega quanto os atletas devem estar com 

máscaras, e sem contato físico;  

• As modalidades que realizam largadas de categorias gerais com foco em participação 

devem realiza-las em ondas, iniciando com os atletas de elite, e em seguida em grupos 

com o devido distanciamento entre os participantes. 

•  Os pagamentos, inscrições e serão realizadas online. 

 

 

            Pcd e Hand bike 

 

Fica facultado ao participante da categoria  Hand Bike participar da prova com o 

auxilio de um  STAFF caso julgue necessário. 



 

 

ENTREGA DE KITS 

             Para a retirada do kit o atleta devera apresentar um documento de identificação e 

entregar 2 quilos de alimento não perecível, (este alimento faz parte da inscrição) a não 

entrega do alimento podera ser substituída por um vale alimento que estara sendo 

disponibilizado por um parceiro credenciado pela organização da prova. 

 As informações da prova tambem serão enviadas por meio de mensagens 

eletrônicas via watzap e também nas paginas de facebook e instagram da empresa 

@_vadebike e da prova @caldeirãoride. 

PREMIAÇÃO 

 

Todos os atletas que concluírem O CALDEIRÃO RIDE edição 2021 receberão 

medalha finisher. 

             Serão premiados os 5 (cinco) primeiros de cada categoria com 

troféus. 

              Obs: exceto categoria estreante. 

Para subir ao podium o atleta devera esta trajando uniforme completo de sua 

equipe, O atleta Campeão poderá levar a sua bike demonstração ao podium, 

O atleta que não estiver presente na hora da premiação ou não apresentar 

justificativa por escrito a direção de prova, perderá o premio, mas não a pontuação 

adquirida. 

Não serão permitidos crianças e banner de patrocinadores na foto oficial dos campeões. 

 

CAMISA DE CAMPEÃO 

 

Atletas CAMPEÕES do CALDEIRÃO RIDE receberão a camisa CHAMPION. 

 

            INSCRIÇÕES (fique atento aos prazos de inscrições) 

 

As inscrições para o CALDEIRÃO RIDE 2021 iniciam no dia 30 de agosto de 

2021 e encerram no dia 7 de novembro de 2021, informações no endereço eletrônico: 

https://fciclopi.esp.br/ e/ou https://agendaoffroad.com.br/caldeiraoride2021. 

 

                               LOTES 

 

LOTE ESPECIAL PRECO UNICO 30/08/21 a 21/09/21 

  

PRO/ SPORT              

 R$   80,00  +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

 R$ 130,00  +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível + KIT ATLETA 

 

LIGHT              

 R$   60,00  +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

 R$ 110,00  +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível + KIT ATLETA 

 

 

 

https://fciclopi.esp.br/
https://agendaoffroad.com.br/


 

 

             1° lote 22/09/21 a 16/10/21 

 

PRO            R$ 100,00   +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

SPORT             R$   90,00   +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

LIGHT                     R$   60,00   +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

 

2° lote 17/10/21 a 07/11/21 

 

PRO            R$ 110,00    +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

SPORT             R$ 100,00    +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

LIGHT                     R$   70,00    +     taxa do site + 2 quilos de alimento não perecível 

 

Obs: valores referente a inscrição mais kit basico do atleta.                                                                                                                                                                                       

 

 

             IMPORTANTE: 

            A inscrição e pessoal e intransferivel, solicitação de cancelamentos serao analisados pela 

direção de prova mediante apresentação de motivo justificável, nao serao aceitos pedidos de 

cancelamentos apos o dia 07 de novembro. 

            RESPONSABILIDADES 

 

Os atletas são responsáveis e pelos seus atos e por quaisquer consequências que 

delas possam advir, seja a sua própria pessoa ou terceiros, isentando as entidades e 

empresas envolvidas direta ou indiretamente neste evento de toda e qualquer 

responsabilidade sobre o mesmo. 

Os atletas deverão se dirigir a cada zona de hidratação e pegar sua agua, os atletas 

tambem serao responsabilizados pelo descarte do lixo em trilha, nos pontos de hidratação e Zats 

haverão areas demarcadas para o descarte. 

 

A organização do CALDEIRAO RIDE se reserva ao direito de usar as imagens 

obtidas durante o evento para divulgação própria, campanhas publicitárias e mídia em 

geral sem ônus e encargos financeiros, o atleta que por algum motivo nao queira sua 

imagem divulgada pelo evento, devera apresentar por escrito o motivo a organização da 

prova. 

Todos os atletas inscritos no CALDEIRAO RIDE concordam com o termo de 

responsabilidade disponivel no site de inscrição. 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO  

 13/11/2021      SABADO 

            

            16h00min      Abertura do evento  

             17h00min Entrega dos kits, vistoria das bicicletas,  



 

 

20h00min Briefing (presencial com transmissao) 

 

 

14/11/2021 DOMINGO 

 

05h00min Abertura da Arena da prova 

 

05h30min Entrega de kits e vistoria das bicicletas 

 

06h30min Fim das vistorias 

 

08h00min Largada 

 

14h00min Fim do tempo de prova 

15h30 min Premiação 

 

                 Obs: A programação poderá sofrer alterações caso a organização julgue 

necessário para o bom andamento do evento. 

 

 

 

 

 

ALINHAMENTO E LARGADA 

 

A largada da prova se dará inicialmente por um deslocamento e seguido de um 

alinhamento obedecendo a seguinte ordem de largada: 

PERCURSO PRO: 

 

ELITE MASCULINA, ELITE FEMININO, SUB 30, MASTER MASCULINO 

A1, A2, B1, B2, C1, C2, D; MASTER FEMININO A, B, C; DUPLA MASCULINA, 

DUPLA FEMININA. 

PERCURSO SPORT 

 

JUNIOR, JUVENIL, DUPLA MISTA, OPEN MASCULINO, OPEN 

FEMININO, PESADÃO. 

PERCURSO LIGHT 

 

Pcd, ESTREANTE. 

 

OBS: O Diretor da prova ou delegado poderá mudar a ordem caso julgue 

necessário, podendo também declarar largada falsa se entender que prejudicou um ou 

mais atletas, fazendo a repetição da largada se houver necessidade. 

RESULTADO DA PROVA E RECURSOS 



 

 

 

Logo que se apurarem os resultados final de cada categoria os mesmos serão 

anunciados e fixados para avaliação dos atletas, recursos serão aceitos em ate quinze 

minutos após a divulgação final da prova. Somente serão aceitos recursos por escrito e 

acompanhado de um deposito de R$ 100,00, havendo razão no recurso o dinheiro será 

devolvido. 

          AREA DA EQUIPE 

 

A organização reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas 

próximo ao  evento. Não é permitida a comercialização ou demonstração de produtos 

se não autorizado pela organização do evento. 

CASOS OMISSOS 

             Os casos omissos neste regulamento serão julgados pelo colegiado de comissário 

de prova. 

 

 

REALIZAÇÃO VDB RACING                                     - CNPJ: 32044233/0001-82 

DIRETOR GERAL: Marcos Vinicius de Melo Cruz - 86 99947 0802 

DIRETOR FINANCEIRO: Adellem Silva                - 86 99563-7017 

Enfa. RESPONSAVEL: Mylla Ferreira Lima              COREN: 000.582.217 

 

                                              TELEFONES ÚTEIS: 

 

HOSPITAL CHAGAS RODRIGUES 

Av: Dr Padua Mendes - morro da saudade fone: 86 3276-3362 

NUCLEO DIAGNOSTICO (CLINICA) 

 R. Prof. Bem, 1108 - Centro, FONE  (86) 3276-2323 

BELLA FARMA (FARMACIA) 

Av. Quatro de Julho, 255 - Centro, 86 99921-0680. 

HOTEL CALIFORNIA 

 R. Dr. Antenor de Araújo Freitas, 546 – Centro (86) 3276-1645 

 

POUSADA DALLAS 

Av. Tomaz rebelo, 86 99990-7802/ 99820-7128 

HOTEL CHICO JOVEM 

Av. Aderson Alves Ferreira, 3609 - (86) 3276-3226 

HOTEL BUGANVILLA 

 R. Dezoito de Setembro, 692 - Centro, (86) 99812-5718 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDZLrkoqtMg2YLRSMagwtzQ2ME8zMrFMSjO2TE2xMqhINDQzSzY0NrSwNDY3SDM39BLOK03OSc1XSMlMTM87vLm4JDM5HwAJZha9&q=nucleo+diagn%C3%B3stico&oq=nucl&aqs=chrome.2.69i57j0i131i433i512j46i175i199i512j0i131i433i512l5j46i131i175i199i433j0i433i512.4403j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+california+PIRIPIRI&sxsrf=ALeKk02btLpM9AgDWpnSLDBRBaP5beDefA%3A1629934410149&ei=StMmYZHGCKSI9u8PzKqNoAQ&oq=hotel+california+PIRIPIRI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgUIABCABDICCCY6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6CgguEMgDELADEEM6EAguEMcBEK8BEMgDELADEEM6CggAELEDEIMBEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgsILhCABBDHARCvAToFCC4QgAQ6BQgAEMsBOgYIABAWEB5KBQg8EgExSgQIQRgAUOQpWPI2YJM6aAFwAngAgAG2AYgB0AuSAQMwLjmYAQCgAQHIAQ3AAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiRk5jsqs3yAhUkhP0HHUxVA0QQ4dUDCA8&uact=5
https://www.google.com/search?q=hotel+CHICO+JOVEM+PIRIPIRI&sxsrf=ALeKk02e6zG2m1dG45zOr_lnglt_o2OXkA%3A1629934419467&ei=U9MmYcqMHI7E5OUPzJGrIA&hotel_occupancy=2&oq=hotel+CHICO+JOVEM+PIRIPIRI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB4yAggmOgcIABBHELADOgcIIxCwAhAnOgQIABANOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOggIABANEAUQHjoFCAAQgARKBQg8EgExSgQIQRgAULL0BVj5ngZggakGaAFwAngAgAG2AYgBihmSAQQwLjIxmAEAoAEByAEGwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiKgtHwqs3yAhUOIrkGHczICgQQ4dUDCA8&uact=5
https://www.google.com/search?q=hotel+BUGANVILLA+PIRIPIRI&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALeKk02M7EggsoIoQT_LKb5BU0TpXBaKkw%3A1629934524611&ei=vNMmYfzOJPa85OUP7bizoAM&oq=hotel+BUGANVILLA+PIRIPIRI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAELADEB46BwgjELACECc6BggAEAcQHjoECAAQDToICAAQCBAHEB46CAgAEA0QBRAeOgUIABCABDoNCC4QxwEQrwEQDRCTAkoFCDwSATFKBAhBGAFQtt8GWM2GB2CVjQdoAXAAeACAAb8BiAGEGpIBBDAuMjGYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj8nOKiq83yAhV2HrkGHW3cDDQQ4dUDCA8&uact=5


 

 

HOTEL IMPERIAL 

Av. Aderson Alves Ferreira, 1980 – Barcelona, (86) 3276-1227/99941-2639 

RESTAURANTE MANGUEIRÃO 

 R. Francisco das Chagas Freitas, 250 - Recreio, 

GASPARZINHO BAR 

Av. Tomaz Rebelo, 1268 – Centro (86) 99996-8964 

ATLANTICO BAR E RESTAURANTE 

R. Padre Domingos, 500 - Centro, (86) 99960-2667 

BAR O MACHADO 

Acude caldeirao -  99825-6362 

PIZZARIA MONTE REI 

 Av. Tomaz Rebelo, 1162 (86) 99920-1453 
 

BABY BIKE OFICCE (MANUTENÇÃO DE BIKES) 

Rua Cicero Medeiros Barbosa 658 - 86 99865-9287 

VADEBIKE STORE (roupas, acessorios e peças) 

Av tomaz Rebelo, 1039 centro – 86 9 9805-8114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+IMPERIAL+PIRIPIRI&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALeKk01NaYXlRHct33odCQa0zn01s-L7rg%3A1629934642333&ei=MtQmYaXME9PU5OUPkKOGuAc&oq=hotel+IMPERIAL+PIRIPIRI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgIIJjoNCC4QxwEQrwEQDRCTAjoGCAAQBxAeOggIABANEAUQHjoICAAQCBAHEB46BQgAEIAEOgQIABANOgYIABANEB46CAgAEAgQDRAeSgUIPBIBMUoECEEYAVCgjwpYkdsKYMLfCmgBcAB4AIABjgKIAYMXkgEGMC4xNy4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwilrfPaq83yAhVTKrkGHZCRAXcQ4dUDCA8&uact=5
https://www.google.com/search?q=RESTAURANTE%20MANGUEIRA%20PIRIPIRI&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALeKk02jK2n11jJvLDQXVp30bn2KHYlHkQ:1629935154659&ei=5NQmYbyOArC65OUP4MymuAE&oq=RESTAURANTE+MANGUEIRA+PIRIPIRI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgjELACECc6BggAEAcQHjoKCC4QsQMQQxCTAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BQgAEIAEOgoILhDHARCvARBDOggIABAHEAoQHjoECAAQDToKCC4QxwEQrwEQDToLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEAgQBxAeOgoIABAIEAcQChAeSgUIPBIBMkoECEEYAFC98RNYj6UUYIKrFGgCcAJ4AYABzgGIAb8jkgEGMC4yNS4xmAEAoAEByAEFwAEB&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwiAjpnPrc3yAhV5lJUCHQKMCqoQvS4wAXoECAIQMQ&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11725310126773450080&lqi=Ch5SRVNUQVVSQU5URSBNQU5HVUVJUkEgUElSSVBJUklIxvPnrvatgIAIWiwQABABGAIiHnJlc3RhdXJhbnRlIG1hbmd1ZWlyYSBwaXJpcGlyaSoECAMQAJIBE2JhcmJlY3VlX3Jlc3RhdXJhbnSqAQwQASoIIgRmb29kKAA&phdesc=HLF8gADZBe8&rlst=f
https://www.google.com/search?q=RESTAURANTE+ATLANTICO&hotel_occupancy=2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02hlB7v4hT6EatZZNbR4APq6M20ZA%3A1629935163348&ei=O9YmYYDWFNLf1sQPicWFqAs&oq=RESTAURANTE+ATLANTICO&gs_l=psy-ab.3..0i512k1l10.308799.317919.0.327719.25.20.5.0.0.0.212.2922.0j16j1.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.21.2726...0i512i457k1j0i512i433k1j0i512i457i10k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j0i13k1.0.juonSd4_ZtY
https://www.google.com/search?q=bar+o+machado&hotel_occupancy=2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01XolSt05O5G0eyab8q5JWT2I5v9A%3A1629935492476&ei=hNcmYbrHHKXF5OUPqsyriAU&oq=bar+o+machado&gs_l=psy-ab.3..0i13k1j0i13i30k1l4j0i22i30k1j0i8i13i30k1l4.319931.322665.0.323087.13.13.0.0.0.0.278.2021.0j6j4.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.10.2019...0i67k1j0i512k1j0i433k1j0i433i131k1j0i433i457k1j0i512i457k1j0i10k1j0i22i10i30k1.0.cZa64BqaHY4
https://www.google.com/search?q=pizzaria+monte+rei&oq=pizzaria+monte+rei&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l2.6727j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


