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Moderno empreendimento fica no 
bairro Córrego Grande, um dos mais 
valorizados da Ilha de Santa Catarina

Numa das regiões mais 
bonitas e valorizadas da Ilha 
de Santa Catarina a Formac-
co Cezarium está construindo 
mais um empreendimento que 
terá a marca de qualidade que 
caracteriza sua história de 44 
anos. Trata-se do confortável 
Residencial Castelfranco, no 
bairro do Córrego Grande, que 
terá apartamentos de 2 e 3 
dormitórios. O bairro é um dos 
mais apreciados de Florianó-
polis, com amplas áreas verdes 
e próximo a importantes equi-
pamentos urbanos, inclusive o 
campus a UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina). 

A empresa foi fundada em 
28 de setembro de 1972, na rua 
Santos Saraiva, Estreito, ini-
cialmente voltada ao varejo 
(móveis e material de constru-

ção). Em sua trajetória, a For-
macco entregou mais de 5 mil 
unidades habitacionais, de-
dicando-se também, mais re-
centemente, à construção de 
empreendimentos comerciais, 
como o Trompowsky Corpora-
te e o Itaguaçu Trade Center. 
A média anual de construção 
é de 50 mil metros quadrados.

“O padrão de qualidade da 
Formacco é uma das marcas 
desse novo empreendimen-
to, como tem sido em todos 
os outros que construímos”, 
destaca o diretor da empre-
sa, Cesário Cesar Santos. 
“Nosso compromisso com a 
clientela e com os floriano-
politanos sempre foi voltado 
à qualidade e ao desenvolvi-
mento sustentável da região 
metropolitana”, completa.

Outros Empreendimentos

Residencial 
Castelfranco
CARACtERíStICAS
Confira a seguir as principais 
características do Castelfranco:

Além do Castelfranco, a 
Formacco tem em seu portfó-
lio empreendimentos recentes 
como estes:

�� Trompowsky Corporate 
Center – Corporativo, na Aveni-
da Trompowsky.

�� Bassano Del Grappa – Com 
área de lazer completa e apar-
tamentos de 2 ou 3 dormitórios, 
no bairro Campinas, São José.

�� Itaguaçu Trade Center – 
Corporativo, localizado em Bar-
reiros, ao lado do Shopping Ita-

guaçu, o Itaguaçu Trade Center 
tem salas entre 20m² e 450m².

�� Platinus Top Residence – A 
apenas uma quadra da Aveni-
da Beira-Mar Norte, na ilha, o 
residencial de alto padrão tem 
apartamentos de 3 dormitórios.

�� Quinta da Marinha – Loca-
lizado no Estreito, com aparta-
mentos de 2 e 3 dormitórios.

�� Royal Mirage Residence – 
Também situado no Estreito, 
com 2 e 3 dormitórios e cober-
turas panorâmicas.

APARTAMENTOS
2 e 3 dormitórios, sendo 1 suíte;
2 vagas de garagem;
Persianas com acionamento elétrico 
nos dormitórios;
Piso laminado nos dormitórios;
Porcelanato nas demais áreas;
Sacada com churrasqueira;
Hobby Box (no de 3 dormitórios)

COBERTURA
3 dormitórios, sendo 2 suítes; mais 
persianas, piso laminado e porcelanato 
(como nos outros apartamentos)
3 vagas de garagem
Terraço privativo
Piscina com deck
Hobby Box

LAZER
Espaço lounge, com piscinas adulto e 
infantil
Pizza place
Salão de festas
Sala de jogos
Home cinema
Espaço fitness
Playground
Espaço kids
Home office
Bike room
Praça de inverno com lareira

SEGURANÇA
Guarita com vigilância 24h
Sistema integrado de monitoramento
Sensor de presença nos halls
Vagas para visitantes

ENDEREÇO
R. João Pio Duarte Silva, 1350 - 
Córrego Grande, Florianópolis - SC, 
PLANTÃO: 48 3901 2000 – 3226 2000

Parque Linear

FO
TO

s
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O
/N

D

>> Perspectiva do 
empreendimento, 

com 2 e 3 dormitórios, 
cercado pelo verde

>> Sala de jogos, um dos itens de lazer que 
os moradores do Castelfranco vão dispor

Formacco constrói o 
Residencial Castelfranco

O bairro do Córrego 
Grande receberá o 
Parque Linear, com 15 
mil metros quadrados 
de natureza revitaliza-
da e diversas áreas de 
passeio, trazendo a na-
tureza para bem perto 
dos moradores. Serão 
parques, ciclovias, mo-
biliário urbano e ou-
tros itens importantes 
para a comunidade, 
com total segurança.
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Como todos os bairros do entorno, o Córrego era parte da 
região rural mais próxima ao Centro até a década de 1960

Córrego Grande 
ganha impulso vertical

O Córrego Grande é um dos bairros 
que cercam a UFSC (Universidade Fede-
ral de Santa Catarina), tem uma história 
bastante antiga de ocupação, tendo sido, 
até passado recente, uma área rural mui-
to próxima ao Centro. Circunstância que 
não é estranha, porque tanto Trindade, 
Pantanal, Itacorubi, foram, até a década 
de 1960, caracterizadas pelas ativida-
des agropecuárias. O próprio campus da 
UFSC era uma fazenda, a Assis Brasil, do-
ada pelo governo do Estado à União para 
instalação da universidade.

Com a crescente ocupação urbana, 
causada pelo próprio desenvolvimento 
do ensino superior, o Córrego Grande 
acabou se transformando, como os ou-
tros bairros do entorno, numa excelente 
opção de moradia. De início, com resi-
dências térreas que se espalharam por 
várias ruas e loteamentos. Mais recen-
temente, com a inevitável verticalização, 
necessária para atender à imensa de-
manda habitacional da região.

Nesse cenário está inserido o Residen-
cial Castelfranco, da Formacco Cezarium, 
um moderno empreendimento construído 
com inúmeros itens de conforto para os 
moradores, bem ao lado do futuro Parque 
Linear – que preservará, recuperará e am-
pliará as áreas verdes locais. O residencial 
está localizado num dos pontos privilegia-
dos do bairro, a menos de dois quilôme-
tros da UFSC e da Udesc (Universidade do 
Estado de Santa Catarina), com fácil aces-
so a supermercados, colégios e hospitais, 
shopping do bairro Santa Mônica, agên-
cias bancárias, restaurantes, lanchonetes, 
ampla rede de comércio e serviços. 

Próximo de tudo Bairro reconfigurado
O Castelfranco está pró-

ximo às sedes de algumas 
instituições importantes de 
Santa Catarina, como a Fiesc 
(Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina), 
Crea-SC (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia), 
empresas como a Oi, a Celesc 
(Centrais Elétricas de Santa 
Catarina), a Eletrosul (Cen-
trais Elétricas do Sul do Bra-
sil), além de condomínios de 
escritórios espalhados pelos 
bairros do Itacorubi, Trinda-
de e Santa Mônica. 

Destaca-se também o rá-
pido acesso à rodovia SC-404, 
a Admar Gonzaga, que leva 
às praias do Leste da Ilha 
(Lagoa da Conceição, Barra 
da Lagoa, Joaquina e Praia 
Mole) e à SC-401, que conduz 
às praias do Norte da Ilha 
(Jurerê, Canasvieiras, Ingle-
ses, entre outras). Sem contar 
a proximidade com a Avenida 
Beira-Mar Norte – rumo ao 
Centro – e com a Rua Depu-
tado Antônio Edu Vieira, cuja 
duplicação deve começar em 
2017, rumo ao Sul da Ilha.

A Formacco destaca 
que o Córrego Grande 
está sendo reconfigura-
do de acordo com mo-
dernas normas urbanís-
ticas. Em parceria com 
os condomínios residen-
ciais vizinhos, o Residen-
cial Castelfranco está 
promovendo uma mu-
dança sem precedentes 
no bairro. Espaços públi-
cos com alta qualidade 
arquitetônica, praças re-
novadas, ruas que otimi-
zam o fluxo de veículos e 

priorizam a segurança 
dos pedestres. Galerias 
cobertas, passeios, áreas 
de convívio, tudo inte-
grado ao Parque Linear, 
que vai trazer uma gran-
de área natural revita-
lizada para o dia a dia 
dos moradores. “É por 
isso que o Residencial 
Castelfranco é a opção 
certa para quem busca 
qualidade de vida, sofis-
ticação e contato com a 
natureza”, enfatizam os 
diretores da empresa.

FOI-SE O SOSSEGO...
Cuidar do lar é uma tarefa de grande responsabilidade. A família é nosso 
bem mais sagrado. Por ela trabalhamos com  afinco, no intuito de garantir 
a tranquilidade do lar.

Imaginem então, a enorme responsabilidade que é ser síndico!

Muitas vezes passam despercebidas as mudanças feitas nos edifícios, 
grande parte delas por iniciativa do síndico.

Garantir a segurança dos moradores, conquistar a confiança dos 
condôminos, realizar as manutenções obrigatórias, contratar funcionários, 
contratar serviços e obras, conhecer as normas e leis, contratar o 
seguro obrigatório,  fiscalizar a perfeita atuação de terceiros dentro do 
condomínio, administrar conflitos, e o mais difícil, fazer com que crianças, 
jovens e adultos compreendam, aceitem e cumpram todas as regras que 
determinam a eficiência de uma boa administração.

O síndico é o elo entre os condôminos, funcionários, visitantes e o 
condomínio, zelar pela tranquilidade de todos com eficiência e satisfação 
é seu primeiro objetivo, e creiam, se já é difícil realizar essa tarefa dentro 
de nosso próprio lar, pensem em uma comunidade, que às vezes chegam 
a ser uma pequena “cidade”.

Devemos ter muito orgulho daqueles que nos permitem viver sem termos 
que nos preocupar com o que se passa além de nossas paredes, sabendo 
que estamos seguros dentro de nossos lares.

Um  dia para homenageá-lo é muito pouco para quem vive todos os 
dias esse cotidiano carregado de incumbências que denotam grande 
comprometimento.

O SINDICONDE muito se orgulha de fazer parte desse cotidiano, ajudando 
os síndicos a compreender e executar suas tarefas com mais eficiência!

Por isso, por tudo isso, DIA DO SÍNDICO, é todo dia!!

SINDICONDe
COLUNA

Nosso condominio hoje 

www.sindiconde.com.br

MAIS  DE

Nós do Grupo Feltrin pensamos em ajudar e 
facilitar a vida de nossos clientes. 

Em breve com 3 endereços para melhor 
atendê-los, onde trabalhamos com venda e 

aluguel de imóveis comerciais e residenciais.

Prestamos serviços contábeis para pessoas 
físicas e jurídicas coma a ajuda  

da Contabilidade Feltrin.

E, também, ajudamos na administração  
de condomínios com a Cr2 Administração  

de Condomínios.

www.grupofeltrin.com.br

(48) 3090-9700

facebook.com/grupofeltrin

Casa Residencial
SANTOS DUMONT: 03 dorms (01 suíte), 02 sal, coz, bwc e gar 
R$1300,00 Cod: 00387.005
FORQUILHAS: 02 dorms., sal, coz, e gar R$ 650,00 Cód. 00958.001  
PRAIA DE FORA: 04 dorm, sal, coz, área de serv, 02 bwcs, var e gar R$ 
2000,00 Cód.: 00802.001 
BELA VISTA, PHÇ: 2 pisos, sal, coz e lavb, 02 dorm, 1 suíte c sac, bwc, 
gar, área de serv R$ 1100,00 Cód.: 00354.001
AREIAS: 02 dorm, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 900,00 Cód.: 
00758.001

Casa Comercial
SERRARIA: aprox 510m² de área tot e 350m² área útil R$ 3000,00 
Cód.: 00757.001

Galpões 
ARIRIU: aprox 313m², sendo 35m² de mezanino R$ 3500,00 Cód.: 
00176.002

Terreno 
LISBOA: aprox 240m² R$ 1000,00 Cód: 00611.001
P. DO SUL: aprox 140m² R$ 1450,00 Cód: 00227.002
BARREIROS: murado c/ aprox 360m² R$ 1500,00 Cód.: 10008.004

Apartamento de 01 dormitório 
F. SANTO ANTONIO: sal, coz, ban e gar R$ 500,00 Cód.: 00011.003
AREIAS: sal, coz, ban, e estac R$ 400,00 Cód.: 20022.006
CAMPINAS: sal e coz conj e bwc R$ 580,00 Cód: 00655.008
SERRARIA: coz, sal, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20071.001
ROÇADO: sal, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 02061.002
REAL PARQUE: sal, coz, bwc e gar. R$ 500,00 Cód.: 02061.003
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.003
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.004
P. DO IMARUIM: coz, bwc e área de serv R$ 550,00 Cód.: 00433.001
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 
Cód.: 00149.003
KOBRASOL: sal, coz, bwc R$ 750,00 Cód.: 10114.001
CENTRO PHÇ: sal e coz conj e bwc R$ 600,00 Cód.: 00808.017
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20026.007
F. SANTO ANTONIO: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 
00011.010
PRAIA COMPRIDA: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 00029.001

Apartamento de 02 dormitórios 
KOBRASOL: sal, coz, bwc, área de serv e sac R$ 750,00 Cód.: 00967.001
KOBRASOL: sal, coz e área de serv conj, bwc, sac e gar R$ 900,00 
Cód.: 00691.001
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv  e gar R$ 650,00 Cód.: 
00742.001
CAMPINAS: sac ampla, 01 suíte, 02 sal, bwc, copa, coz e gar R$ 
2500,00 Cód.: 00749.001
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 550,00 Cód.: 
00753.001
P. DO IMARUIM: sal, coz área de serv com varanda e gar R$ 800,00 

Cód.: 00626.002
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv R$ 690,00 Cód.: 00654.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.003
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.004
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.007
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.008
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.009
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.010
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.014
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.015
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.004
FAZENDA STO ANTONIO: sal e coz e área de serv conj, bwc e gar R$ 
800,00 Cód.: 00064.001
JD AQUARIUS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 650,00 Cód.: 
00336.003
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 750,00 Cód.: 
00510.001 
P. DO IMARUIM: 01 suíte, sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 
00139.011
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar R$ 850,00 
Cód.: 00202.010
AREIAS: sal, coz, área de serv, sac c/ churras e gar R$ 1050,00 Cód.: 
20034.003
KOBRASOL: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 10013.003
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, sac, área de serv e gar R$ 
730,00 Cód.: 00033.014
AREIAS: sal, coz, área de serv e gar R$ 850,00 Cód.: 20035.003 
NOS SEN DO ROSARIO: 1 suíte, sal c/ sac e churr, coz, área de serv, 
bwc, gar R$ 1100,00 Cód.: 00801.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 880,00 Cód.: 20024.006
BARREIROS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1.000,00 Cód.: 
20046.001
BARRA DO ARIRIU: sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar 
R$ 550,00 Cód.: 00543.001
ARIRIÚ: sal e coz conj, bwc, área de serv e estac R$ 550,00 Cód.: 
10590.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 900,00 Cód.: 
20008.001
BARREIROS: 01 suíte, coz, sal c/ sac e churr, área de serv, bwc e gar 
R$ 1250,00 Cód.: 20034.001
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.001
PASSA VINTE: 01 suíte, sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c churr e 
gar R$ 880,00 Cód.: 00202.020

KOBRASOL: sal, coz e área de serv R$ 700,00 Cód.: 10270.001
PONTA DE BAIXO: sal, bwc, coz e área de serv conj e estac rotativo 
R$ 500,00 Cód.: 00804.001
BOM VIVER: sal, coz e área de serv conj, bwc e vaga de estac descob 
R$ 400,00 Cód.: 00059.001

Apartamento de 03 dormitórios 
ROÇADO: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 00621.002
JD AQUARIUS: coz e área de serv conj, sal, bwc, terraço e gar R$ 
680,00 Cód.: 00390.001
KOBRASOL: semimob, cop, coz, sal, área de serv, bwc e gar R$ 900,00 
Cód.: 00780.001
PRAIA COMPRIDA: sal, bwc, coz e área de serv conj (c/ arms) e estac 
R$ 850,00 Cód.: 10420.003
REAL PARQUE: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$700,00 
Cód.: 20026.002
PRAIA COMPRIDA: sal, coz, bwc, área de serv e estac R$ 650,00 Cód.: 
00798.001
AREIAS: 1 suíte, sal, coz, área de serv, bwc e gar R$ 950,00 Cód.: 
20044.004
CAMPINAS: sal, coz montada, área de serv c/ armár, bwc e gar R$ 
1.200,00 Cód.: 00810.001
BELA VISTA: sal, coz, bwc, área de serv R$ 790,00 Cód.: 10398.001
FZDA STO ANTONIO: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr 
e gar R$ 1000,00 Cód.: 00811.001
CENTRO SJ: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sacada e gar R$ 
1.300,00 Cód.: 00332.005
CAMPINAS: 02 suítes, sal, coz, bwc, área de serv grande, gar R$ 
2.000,00 Cód.: 00816.001
CENTRO SJ: 1 suíte, sal c sac, coz, bwc, área de serv e vaga de gar  R$ 
1300,00 Cód.: 00332.007

 Kitnet 
IPIRANGA: semi-mob, aprox 30 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20067.004
AREIAS: dorm, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 20069.001 
AREIAS: dorm, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 20069.002
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.001
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.002
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.003

Lojas
MONTE CRISTO: aprox 90m² e bwc. R$ 1500,00 Cód.: 00526.004
BARREIROS: aprox 30m² e um bwc  R$ 1400,00 Cód.: 00956.001
P. DO IMARUIM: aprox 110m² e bwc R$ 1000,00 Cód.: 00135.003 
CAMPINAS: aprox 50m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00647.001 
CAMPINAS: aprox 27m² e bwc R$ 900,00 Cód.: 00113.002
ARIRIU: aprox 62m², com mezanino e bwc R$ 900,00 Cód.: 00732.001
ARIRIU: aprox 46m², mez e bwc R$ 800,00 00 Cód.: 00732.002
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 790,00 Cód.: 00206.002
FORQUILHINHAS: aprox 40m² e bwc R$ 700,00 Cód.: 00153.006
CAMPINAS: aprox. 40m² e bwc R$ 600,00 Cód.: 00655.007
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.002
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.001

KOBRASOL: aprox. 70m², mezanino e bwc R$ 2500,00 Cód.: 10320.002
BREJARU: aprox 12x9, coz e bwc +apto 3 dorm, sal, coz, bwc e área 
serv R$ 2100,00 Cód.: 00602.001
KOBRASOL: aprox 75,00m² e bwc R$ 2000,00 Cód.: 00398.003
CAMPINAS: aprox 25m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00206.011
CAMPINAS: aprox 15 m² R$ 950,00 Cód.: 00054.001
PONTA DE BAIXO: aprox 50m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10325.008
KOBRASOL: aprox 55m² e bwc R$ 2800,00 Cód.: 00463.009 
CENTRO: aprox.32m² e bwc R$ 1.000,00 Cód.: 01020.004
CAMPINAS: aprox 200m², c/ coz, salão, 03 bwcs, hall de entr, varanda 
e área de serv R$ 5.500,00 Cód.: 00123.013

Salas 
CAMPINAS: aprox 500m², 03 salas c/ terraço priv, bwc e 03 vg de gar 
R$ 20000,00 Cód.: 00117.013
CENTRO/PALHOÇA: aprox 80m² e bwc R$ 7000,00 Cód.: 00635.001
PASSA VINTE: no 4º andar, aprox 51 m², 1 bwc e uma gar R$ 900,00 
Cód.: 00182.001
CAMPINAS: aprox 30 m² e gar R$ 1490,00 Cód.: 00117.011
PASSA VINTE: aprox 37m², bwc e gar R$ 860,00 cód.: 00257.001
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 850,00 Cód.: 00206.005
PASSA VINTE: aprox 25m², bwc e gar R$ 650,00 Cód.: 00257.002
IPIRANGA: aprox 30m², divisórias e bwc R$ 600,00 Cód.: 20067.005
CAMPINAS: aprox. 32m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10310.009
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NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 2 a 8 de dezembro de 20166 7

151MILR$
A PARTIR DE 

PRONTAS
PARA

MORAR

2 DORMS

Valor anunciado ref. ao cond. B. Reg. de Incorp. Nº R/6-51664 – Decoração e mobiliário não fazem parte do projeto. Imagens meramente ilustrativas. 



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 2 a 8 de dezembro de 2016

NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 2 a 8 de dezembro de 20168 9



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 2 a 8 de dezembro de 2016

NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 2 a 8 de dezembro de 201610 11



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 2 a 8 de dezembro de 201612


