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NT1MERo 05 - JUNHO DE 2002 "Este eurn precioso docwnento de familia" . 

Pee ANTONIO FLUMIGNAN 
Homenageado Cidadao Honorario de MartHa. 

.. 

Conego ANTONIO FLUMIGNAN Vigario Geral da Diocese de Marilia. 
Membro do Cabido da Catedral Basilica de Sao Bento. Juiz Auditor do Tribunal 
Eclesiastico d~ respectiva Diocese. Atual "Capelao" das Irmas Ap6stolas do 

Colegio Sagrado Corayao de Jesus. 



Catedra! Basilica de Sao BenlD de 

Marilia. CUJ8 pedra fundamental 

roi lan~ada em 1928. sendo a J' 

Paroquia da Alta Paulista. Com a 

cri~ao da DIOcese em J952 

passou a Catedral. Em 1975 

recebeu do Papa Paulo VI 0 tltuJo 

de Basilica Menor. Lema de Silo 

Bento: or3~iio e trabalho. 

PRUDENTINO
 
RECEBE
 

C DADANIA
 
MARILIENSE
 

No dia 28 des!e roes de junho, sera homena~eado na Camara ,!v1unicipal cia Cidade de Marilia, 
coma ourorga do TITULO DE CIDADANlA HONORARIA 0 Pe. ANTONIO FLUMIGNAN, prudentino 
de nascimento, nascido em 13 de maio de 1931, filho de ALBERTO FLUMIGNAN e MARIA RABON!. 
o Homenageado recebeu 0 sacramento de batismo na entao 19reja, hoje Catedral de Silo Sebastiao, sendo 
celebrante 0 Pe. JOSE MARIA MARTINEZ SARRION que, 16 anos mws tarde, manifestou grande alegria 
ao saber de sua v~ religiosa quando ingressou no Semiruirio de Silvarua-GO. 0 Homenageado fez 0 

Curso de Teologia no Instituto Pio XI de Sao Paulo-SP, sendo ordenado sacerdote pelo Bispo AuxiJiar 
daquela Arquidiocese DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, em 8 de dezembro de 1959 na 19reja N. S. 
Auxiliadora, de Born Retiro juntamente com outros 32 salesianos, celebrando a primeira missa na Capela 
de Sao Jose, da Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo e a segunda missa, na Noite de Natal, em boma 
a seus pais, familiares e amigos que ali residiam, na Igreja N. S. Auxiliadora, entao Capela do Coh~gio 

Dom Bosco de Tupa. Seqiiencialmente exerceu 0 ministerio sacerdotal em Campo Grande-MS (1960), 
Cuiaba-MT (1961/1964), Lucelia-SP (1965), Cuiaba (1966/1971), Alto da Lapa, Sao Paulo-SP (1971), 
Corumba-MS (1972/]979), tendo, entao, como superior eclesiastico DOM LADISLAU PAZ. Da 
Congreg~Ao Salesiana passou para 0 Clem Diocesano, exercendo 0 ministerio religlOso em 
Herculandia-SP (1979), sendo superior eclesiastico DOM DANIEL TOMASELLA-OFM, Bispo da 
DlOcese de MarHia. Mediante provisao d DOM DANIEL, de 28 de setembro de 1979 assumiu as fun~oes 

de Viglirio Ec6nomo da Catedral Basilica de Sao Bento dessa Diocese, onde permaneceu como Paroco e 
Reitor ate seu voluntArio afastamento em 06/02/02, quando quase completava 23 anos. No dia 03 deste 
mes de junho, por nomea~o de DOM OSVALDO GIUNTINI foi provisionado nas fun~es de VlGARIO 
GERAL OA DIOCESE DE MARiLIA. 0 homenageado Pe. ANTONIO elicenciado em Teologla (1959), 
Filosofia, Sociologia e Hist6ria (1974), cujo magisrerio exerceu em dIversas instituir;:oes religiosas. Pelo 
seus merit6rios trabalhos e dedica9ao a vida eclesiflstica, enquanto Paroco da Basilica roi nomeado 
CONEGO DO CABIDO DIOCESANO DE MARiLIA e eleito MEMBRO DO CONSELHO 
PRESBITERAL e do CONSELHO MlSSIONARIO REGIONAL (COMIRE), respondendo por seis 
Dioceses ligadasa Provincia de Botucatu-SP.A bomenagem de CIDADAO MARILIE SE que 
Ibe e tributada pela comuoidade de Manlia, atraves do Decreto Legislativo n° 207, de 
16 de abril de 2002, subscrito pelo Presidente da respectiva Edilidade, HERVAL 
RO SEABRA, como ressaltou 0 Vereador proponente PEDRO PAVAN, teve em 
conta, alem das qualidades pes oais,o reconhecimeoto dos relevaotes servi~os sociais 
prestados aMarOia pelo Homeoageado. A jaml1ia Flumignano esta honrada com a 
IlOmenagem tributada a seu Cone~o, co!"p mais um lfdimo e autentieo 
personagem de sua milionaria historia. 

r 



A FINALIDADE MAIOR DE 
NOSSO SITE 

Quatro fatos marcaram 0 secuJo xx. A 

supremacia do capitalismo sobre as outras doutrinas 
economicas; a clonagem genetica; a infonnatica e final mente 

a mudan~a do comportamento da mulher. 0 primeiro fato 

trouxe 0 triunfo da Amenca em face do mundo; 0 evolver do 
segundo fato relacionado it c10nagem ainda eurna incOgnita; 
o tereeiro fato trouxe profundas moditicay5es no modo de 

fuer as coisas; 0 ultimo fato decididamente mudou a 
estrutura da falnJlia. Nesta coluna. ainda que em rapidas 

pinceladas, queremos reaJ~ar as implicay3es que a 

informatica trouxe nas relayoes hwnanas, com enfase na 
internet, que chegou derrubando as fronteiras entre os palses 

e colocando a informal;3o como urn bem dos mais valiosos 

para a bumanidade. AssIstlrnos que os paises est!o ensaiando 

a forma~o de novos blocos de interesses e as empresas 
transnacionais reaJizando novas alianyas para sustentarem 

seus mereados. t n se ponto que qutrtmos chegar - "0 

grupo de interesses". Foi nesta vido que desenbamos 0 

no 0 lite www.Oumignano.com.Umite internadonal de 
grupo familiar cuja missio ea de (avorecer a 

aproJima~o. a amaade, os negocios e a auto-ajuda. Iii 
temos 0 nuc1eo bistorico ulturaJ de nossa familia baseado 

na conquistas romanas pela familia Flaminia e ja realizamos 
o cadastramento de grande parte de nossos parentes por todo 

o Mundo Alem disto, 0 nosso site disponibiliza por 
"download" urn Fonnulario de Cadastramento Geneal6gico 

e1aborado nas Iinguas portuguesa, italiana e inglesa. Para 

facilitar 8 nossa amizade elaboramos a list8 de ender~s 

eletronicos (e-mails) e JnstrucOes destinadas a 
videoconferencias e chats pels internet, 0 que possibiJita 

reunirmos a nossa familia internacional em salas virtuais. 

Mas, ena pagma de entrada do site que mostramos 
a sua caracteristica principal: links diretos para os 
sites empresanais de nossos parentes. Afinal, 
acreditamos que nao podemos prescindir das 
aljan~as de neg6cios neste seculo que se inicia, 
visando a grandeza eo fortalecimento dos 
nossos descendentes e 0 progresso da 
humanidade. 

I http://groups.msn.com/TheFlumignansFamily 

OSSAS FOTOS NA 
INTERNET 

A T6NIO JOSE CARLOS 

II 
FLUMIG AN,nascidoemAdamantina-SP,em 14
 

de maio de 1960, filho de EXPEDITO FUTh1lGNAN e
 

I I TEREZA DE ABREU, bisneto dos "Patriarcas" ANTONIO
 
I FLUMlGNAN e SANTA PESTRIN. Do esponsais com 

I SONIA APARECIDA TRUSKO tem duas filhas 
GIOVANNAeNATALYA, ora com 14e 12 an0'5, 

I I respectivamente. .E securitArio, residindo na Capital de Silo 
Paulo Criou a comunidade "The F1umignan's Family" no 

~	 site do MSN da Microsoft. com 0 nome" ovos 

I I Horizontes". tendo por objeto coletar fotos dos familiares 

I	 Com essa iniciativa presta ioestimaveis subsidios para 0 

conhecimento visual de ROSSOS parentes de lodos as lugares 

I	 e tempos, atraves das fotos ali colecionadas "The 

Flumignan's Family" esta linkado com 0 site 

www.Oumignano.com • tambem pode ser acessado 

diretamente pels busca do MSN ou pelo ender~o 

bttp://groups.msn.com/IbeElumignans amily. Este 

BOLETIM, representando nossa familia, manifesta 0 seu 
reconhecimento pelos relevantes prestimos com que 

contribui para a grandeza e fortalecimento de nosso circulo 

I familiar. ANTONIO e0 Diretor de ovos 
I Horizontes do DOSSO site. Aproveltamos a 

I oporturudade para solicitar a todos nossos familiares que 
enviem suas foto ,juntamente com a de eus parentes, para 

que integrem nosso illbum da internet gerenciado por 
ANTONIO. As fotos podem ser enviadas para 0 e-mail 
"anwnignan@hotmail.com'· ou IIDtonio@f1unugnano.com). 

l
 

Ant<lnio Jo e arlos Flumignan
 
criador do site
 

" he Flumi~n.an family"
 
na comunidade
 

Novos Horizontes. da MSt'.
 
Antonio ebisnetQ de
 

Antonio Flumij!nan("27.8.J 874)
 
-anla I'eslrin. 0
 

Patriarcas da Familia
 
Flumij!nanll do Brasil
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ENCONTRADOSNOSESTADOS~DOSDARitorno al futuro 
AMERICA DO NORTE OS DESCENDENTES fra antica fcde 
DE OIOVANN! FLlTh1IGNAN (*6.3 .1883) e e profonde crisi 

OENOVEFFA PAVAN (*10.9.1885) 

Tanto no livro "0 Centen8rio da Familia Flumignan do Brasil" quanta 
em nosso portal eletronico www.t1umignano.com.foicolocado em evidencia 
o texto "PROCURA-SE ESTE RAMO DA FAMiLIA" mostrando uma foto 
antiga publicada no Jomal "Messagero Veneto" ediyao de 16/7/1991, 
ilustrando urn escrito de ENRlCO FERRl com 0 titulo ''Ritomo al futuro fra 
antica fede e profonde crisi", onde 0 Autor, sem designar 0 nome diz que esta 
famfliafriulanaemigrara da ltillia para Monaco daBaviera em ]907. Em 1994, 
com a remessa de c6pias da foto, foram consultados em vao muitos parentes da 
ltAlia. Por sua vez a Embaixada da ltalia e 0 Consulado Geral da ltAlia em 
Monaco da Baviera tambem nao tinham registros dessa emigra~o. Deu-se que 
nosso parente ANTONIO JOSE CARLOS FLUMIGNAN (*1960), residente 
em Sao Paulo, criara 0 site intemacional "The Flumignan's Family" para 
recepcionar fotografias de familiares de todo 0 mundo. Dois anos atnis entrou 
uma foto DO site que, comparada com a foto do jomal, pela similitude peDSOU 

Antonio teT encontrado a familia entOO procurada. E realmeote era ela. Contatos por e-mail com alguns de 
seus membros revelaram os nomes das pessoas que aparecem na foto publicada no jomaJ acima citado, como 
sendo GIOVANNI FLUMIGNAN (*6.3.1883+13.2.1921), sua mulher GENOVEFFAPAVAN (·10.9.1885 + 
2.1.1972) e os tres filhos do casal, respectivamente: PIETRO (·26.10.1907), ENRICO e SIGI, que ali estao, 
ainda pequenos. Nessa foto do Jomal Binda aparece uma inna de GrOVANN! por nome ROSA, sabendo-se 
que alent desta GJOVANN} tinha outra irma chamada LISA. JA temos a informa~o que 0 filho mais velho, 
PIETRO JACOB FLUMIGNAN casou·se com CLEMENTINA HELENA BONA (·21.11. ]904), tendo 0 casal 
dois filhos: JOHN CHARLES FLUMIGNAN (*8.6. 1939), cujo nome da esposa ainda noo se sabe eDENNIS 
PIETRO FLUMIGNAN (* 4.5.1942), casado com VlRGiNrA LEE MALCOLM (·16.1.1943). JOHN teve urn 
filho, poT DOme JEFFREY CHARLES FLUMIGNAN ("'22.2.1964), que reside em New Yark - USA. DENNIS 
teve dois filhos, respectivamente, DAVID CHARLES FLUMIGNAN (·12.1.1974) e ROBERT scon 
FLillvIIGNAN (·23.4.1976). Tendo DAVID, bisneto de GIOVANNI, conforme visto demonstrado grande 
interesse pelo levantamento genea16gico da saga familiar, e boje 0 represcotaotc da FAMiLI.A 
FLUMIGNANO para 8 America do Norte, pelo site www.flumignaDo.com. onde podera ser contatado pelo 
e-mail dcflurn@hotmail.com e tambem pelo segwnte endereco: DAVID CHARLES FLUMIGNAN - 33502 
CORNELLISSEN - Sterling Heights - Michigan - USA - 48312. Existem muitas fotos deste ramo de nossa 
familia na comunidacle "THE FLUMIGNAN'S FAMIL¥" no MSN. 

David Charles Flumignao eo 
bisneto americano do casal 
Giovanni Flumignan 
(*6.3.1883) e Genoveffa Pavan, 
naturalS de Friuh, ltAlia. 



NASCIMENTOS :Confonnc ultimas particjp~oes de nascimentos. [eliaS pelos pais, a quem tributamos as nossas mais efusivas homenagens, sao 

DOVOS mcmbros da familia, a partlr de 199!l, que pasSllJl1 a integrar a NOMINATA FLUMIGNANQ em elabo~4e 2210611998 - LUCAS CABRERA. 

liIhe de Sandra Tavemi e Cesar Eduardo Cabrera, ncto de Erta Flwnian Tavernl e Antonio Tavcrni., bisneto de Angelo Flumian (I~06-1980) e Amalia 

PicclJllIl, residentes em Buenos Ayres, Argenuna. 22/08/1998 - BRUNA TUMIATn DE FREITAS MILANI. fJ.iha de Almir Milam e Marti TumiaUt de 

FreilllS, neta de EI2.a Gomes Nascimento e elson Miloni, bisneta de ElIZabeth Flumlgnan (1917-1987) e Jose Gomes Nascimento. resldenles em P. Prudente. 

19/1111998· CLARISSA FLUM ICNA N. filha de Fulvio Flumignan e Adriana 60vo. neta de Ermanno Flumignan e Maria Vamerin,residentes em Cmruno 

AI Tagliamento, Prov. de Udme. ltalta 16/12/1998 - GIOVANE MAlA FLUMIGN RODRJGUES. filha de 5erllio Ant6nio Rodngucs e Cleia Virleis 

Mai neta de Mercedes Flumignan e Joao Rodrigues. reslden!es em ao Bernardo do Campo - SP 17/02/1999 - FERNANDO FLUMINHAN FlLHO. 

filho de Fernando FIIUlllllhan e ensuane Apareclda Mendes, Deto de Antomo Carlos Flummhan (1946.1995) e Marlene Kalil. resideme em Jundial-SP-. 

25108199 - GABRIELA BlZARRI FLUMIGNAN D8SClda em Funchal, filhade Emerson Flumignan e Patricia Bizam, resldentes em Ribeira BnlVa, Ilha 

da Maderra.. Portugal. 16/12/1999. vrrORlA SANTA MARINHA FLllMIGNAN, nasctda no Rio de JBIleiro, Estado do Rio de JanelIO. filha de Izidaro 

de Hiroki F1umignan e Cristina Sanla Mannha, trinetados PatriarcasAntonio FlumignaneSanta Pestrin. 1210312000-1Z OQRA FLUMIGN ZETOLA 

nasclda em Curitiba, Estado do Parana. filha de Paulo Roberto .utoiD e Viviane de HlCoki FJumignan, trineta dos Patriarcas Antonio F1wmgnan e Santa 

Pestrin 2210712000 - ISABELLA FERNANDA FLlJMJNHAN mba de Fernando Flummhan e Cristiane Apareclda Mendes. neta de Ant6mo Carlos 

F1uminhan (1946- 1995) e Marlene KaW. resideotes em Jundiai . SP 07108/2000 - FLAVIO HENRIOUE RODRIGUES MILA I filho de Moacir Milani 

e Regiane Cristina Rodrigues. oeto de EIz..a Gomes NascimentO e Nelson Milani, blsneto de Elizabeth FluUllgnan (1917-1987) e Jose Cromes NasclOlento, 

resldentes em P. Prudente. 28/08/2000 - LUCAS TUMIAm DE FREITAS MILANI. filho de ALmir Milani e Marli Tumiatti de Freitas. nel0 de Elza 

Gomes Nascimento e Nelson Milam. blsneto de Elizabeth Flwnignan (1917·1987) e Jose Gomes Nascimento. residentes em P Prudente. 

2110212OO1-PALLOMA FLUMIGNA ZETOLA. filhJl de Paulo Roberto zetola e Vlviane de Huok! FIUUllgnBD Zetola, nasclda em Curiuba, Estado do 

PllrlI11A. trineta dos Patriarcas AolOruo FlurDlgnan e SBIlta Pestrio. J1/0512001 - DANIELA TERRINJ . primogeruta de Antonella Flumlgnan e Giuseppe 

Terrini, nascida em Ermes di Colloredo. Codroipo, Provo de Udine, Itlilia, oOOe residem os pais. seOOo blSoeta de ELigio Flumignan.. falecldo e Gorza Benma 

CI S:MICHELA FLlIMIGNA , fiIha de Reozo FJuUllgDan e Edda Pavlotti. residenles em Mortesins ill Ruda. Pro\'. de Udme, llJilill, 

COntJ'lllU mipcias com MAURO VACCtfE R. em 18 9.99. DB Chiesa ill San Tommaso di Perteole. da citada comunidnde. ARLEI DESTRO. tilho de Leomldo 

Destro e HonOria Fluminian, OntrlUu nupcias com CLAUDlA MAlA no dla 13 10.0 I. na Par6qul8 . S das Merces, em Curiuba. ESUldo do Parana, onde 

residcm. ELISA FLUMIAN PlRES.lliha de Bencdito de Souza Pires e Celia Maria Flumian Pires Paschoal, contraiu nUpcias com LUCIANO DE SALES 

DO dia 09.02.02, DB IgreJa Matriz 'ossa Senhora da Gloria. em Tupi Paulista. Estado de Sao Paulo, onde residem FAlECI ENTOS: AU JORGE 

FLUMIGNAN. conforme dlvulglly80 do Jornal "La Voz Del lnterior", ediy80 de 23.2200 I. supondo-se que 0 fulecimento Ienha se dado na mesma dalJl. 

Este membro da familia. residente em Cordoba, ArgentIna, ainda n!o fora identificado nas pesquisas geneaJ6gicas, pelo que nilo se rem OUlrOS dildos a seu 

respelto. SANTA UNA FLUMIAN BERI'o/AVA, filha primogenim de Luigi Flumian e Antonia Zaina, 2° casal da familia a emigrar para 0 Brasil, nascida 

em 01.11 1917 em Santo Stino di Livenza. Provo de Veneza, ltMJa; falcclda em 22.05.02, em Presldente Prudente, sendo que manunhIl resldenCID em Tupl 

Paulista.ESl dcSiio Paulo:ertlYluvade Jooe AuguslO Bcmava FO ATURAS: ANA ANGELICA SANCRES FLUMIGNAN. tilha primogen.ita 

do Dr AntOnio Carlos Souza Flumignan c Maria Margarida Sanches Rodrigues. aos 20 de janeiro do ana 2000 colou grau de OdontoJogia. pela Univ. do 

Oeste Paulista, Foe. de Odontologia Dr Mario Leite Braga. de Presldente Prudente. Estadode Sao Paulo HOMEN GENS: LEONiDJO FLIJMJAN 

e MARIA APAREODA MAROUE . a requenmento do Vereador Osvaldo Jose Benctti. receberam as congratul~ da Ciunara Municipal de TUPI 

Paulista-SP. nn celebr~Ao de seu 50" anlyersano de casamento. justlficando 0 vereador proponente da homenagem, fata de que. nos dillS atualS, falar em 

casamento. carmbo. fidelidadc. ICr filhos familia, tern se tornado mUlto raro, parecendo COISas de antiguidadc, mas 0 casal a que fornm cndcr~adas as 

congratuJa¢es da cdilidade. sene de exemplo VIVO lis novas gCIllyOe5 para que repenscm que sO 0 lIIDor realmente CODSIIOi SERGIO ANTONIO 

RODRIGUES. conhccldo pelo apelldo d.:" 'erginho legal", nascido em 31.3.1959 em Sao Bemardo do Campo, mho de Mercedes Flumlgnan e Joao 

Rodngucs (falecldo). fOl agracwdo como Cidadllo Honorario de JundiJli, pela Climara MUniCipal desta grande cidade paullSla sob proPOSla do Vereador 

MARCiUO CARRA, que enfallzou 0 ,!,'Tande e dedicado trabalho de empresilno que realiz.'1 nB cidade para 0 desenvolvuncmo do tunsmo 0 homenageado 

alem de administrador de empresas. e.I0mallslll, radlalista e trabalhou poralgum tempo como apresentador do programa ··papo legar~ na TVE. Mantem na 

cldade a case de divers5cs d sucesso denominada San Remo - "Oode a oite' uma Festa' . cujos variados programJIS sernanais podcm ser deteetados e 

V1Stos no Site .. www.sergmholegalcom br " que enconlra·se Imkado com 0 "www.llunugnano.com" No Interesse de conhecer a familta Junto com a 

genitora SERGIO fez uma excur 80 em dlvCfSas cidades da Itilla. Casado com CLEIA VIRLEIS MAlA, POSSUI !Jis filhos. BRD<DA·I YIlI. GABRIELA 

-1997 e GIOVA £-1998 



o BRASAO NOBILIARQUICO DA 
'FAMILlA FLUMIGNANO 

Tem-se que 0 STEMMA nobilicirquico da familia 
FLUMIGNANO. pelas pesquisas reaIizadas em face dos 
elementos que 0 comp5em, teria sido outorgado na era 
patriarcal da hist6ria friulana, induzindo que a familia era 
feudatiria da area territorial que preserva 0 seu nome 
desde ou anterior ao periodo patriarcal e foi encontrado 
no Livro "Familie Nobile ltaliane", de AMMIRATO 
SCANDONE. ediyao provavel de 1.615 e eatestado pelo 
ARCHJVIO STORICO ARALDICO FIRENZE de 
Turim. com a designa9ao nominal FLUMlGNANl ou 
FLUMIGNANo. 

AS ALTERAc;OES DO NOME 

FLAMINIA - FLAMMIGNANO - FLUMIGNANO - FLUMIGNA
 
FL MIGN - FLUMINHAN - FLUMIANO - FLUMIANI - FLUMIA
 

A familia FLUMlGNAN do Brasil tern em GIACOMO FLUMIGNANO seu 
antepassado mais remoto ate agora documentado por esta pesquisa, embora de 
ongem muito anterior. Nas gerayoes seguintes GIACOMO, cujo nome da esposa e 
desconhecido, gerou GIUSEPPE, que casado com Tereza, gerou GIOVANNI 
(1819 , que casado com Elizabetta Papa, gerou GIUSEPPE (1844), que casado com 
Elena Clozza, gerou ANTONiO (1874), que casado com Santa Pestrin emlgrou para 
o Brasll em 1897, desembarcando sem retorno, no pono de Santos. ANTONIO 
gerou 9 mhos e ao falecer contava 77 netos e 168 bisnetos. FLUl\.1IGNANO na 
Franl;a foi grafado FLUMIGNANI No Brasil, FLUMlNHAN, FLUMJN1AN.O 
gentihco FLUMIGNANO a partIr de alguns descendentes de DOMENICO (1721), 
assumiu a forma FLUMIANO e mais tarde FLUMIAN, que se perpetuou. LUIGI 
FLUMlAN (1892), casado com Antonia Zaina, foi 0 segundo chefe de familia a vir 
para 0 Brasil. 

EXPEDIENTE : Edltores IzJdoro FlultUp:no.n " Izldoro de Hiraki Flumip:no.n. Este boleum desuna- e lluS 

descendente:s dlI fmnl.1JB Fhmll@J1llllO Os dueilOs deSIB pubJJca~~o sAo tesel'Vlldos 8 fllIJ:l1M flllJIlll!IUl1lO, represenlados, no 

mornenlo. pc:los edllores Os textos. fOlo(!l1lfiSS e deIIUII" cnayilc:s IIltectWlls publtcados DAo podem ser utilizados. reproJUZldos, 

IIp'OJ'!1lldosou estocado5 SIml a alllo~o escntll dos lilulares dos dIreilos 8ulof81S, Os t.eXIoS assmados silo de rc.'!]JOnsablltdade 

exclusi\"lI do 8utordo mesmo. OpeU"OC1Il10 DAo O1IllJllere propneJadc. ArtiBOS"del8S e lIUl!estOCs podcm seren_iados duetamenle 

8(\S ed.nore. por e·maII pam izidorolJwnil!JWl!il'holmall elm. telelllX +55-(41) 322.5758 e 2323029 Oil pclo Slle 

....wv.. liUUllllJlano.oom. onde reo.l..tzamos \1deo-eonlerencla" e Clulls 

REMETENTE: IZIDORO FLUMIG AN rua Dr. Lamenha Lin ,305 173, 
Curitiba. Parana. Brasil. cep 80.250-020. 


