
(http://www.cidades.registro.nic.br/)

IMPRENSA
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(Íss-
br.xml

(/2/login)

(https://registro.br)

(http://nic.br)
(HTTP:,//N tC.BR/t MPRENSA/)

ACESSAR CONTA

Whois

fg .com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2iwhois?qr=fg.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A ulilização dos dados abâixo é permitida somente conÍorme descrilo no Temo de Uso em https://registro.br/termo (htlps://registro.br/termo), sendo pÍoibida a sua

distribuição, cômercialização ou reprodução, em particular paÍa lins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-09 I ô:33:04 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titular:
documento:
nesponsáveI:
país:
c -titular :

c-admin:
c -técnico :

c - cobrança :

servidor DNS

status DNS:

último AA:

servidor DNS

status DNS;

último AA:

cniado:
altenado:
explraç ão:
status :

fg. com . br
tennamentas Gerais Comércio e Importação 5/A
92,664.O28/OOO|-4|
Equipe de Telecom

BR

EQIE L

EQTE L

EQTE L

EQTE L

ns3 . gruposlc . com. bn
g9/10/2917 A

09 /r0 /20!7
n s4. grupos lc . com . bn

09/79/20L7 A

09/70/2077
05/7L/1996 *2t29s
09/r0/20!7
05/rt/2020
Publ ic ado

EQTE L

Equipe de Telêcom

telecom@slc. com. bn

BR

04/07/2070
22/04/2014

Contato (ID)
nome :

e-ma11:
paÍs :

cniado:
alterado:

abuse@cert.br (mailto:mail€buse@cert.br).

CIDR, lP e ASN.

(http://www.cgi.brl)
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( Reatores para Lâmpadas... eo

§

Reator Eletrônico para 1 Lâmpada Fluorescente 40W Bivolt
Lexman

nformações principais

Marca

lndicado para Lâmpadas da
Tecnologia

Quantidade de Lâmpadas

Lexman

Fluorescente

1 lâmpada(s)

Ver oslaque Localizar na loja
R$ 26'90 caoa

!



,l- 37n

ilill (https://resistro.br) 
,, ,,

(http://nic.br) ,.1; :;;,

IMPRENSA
(HTTP://NIC.BR,/IMPRENSA/) (/rss-

bÍ.xml

ACESSARCONTA (l2llogin')

CONSULTAR

(http://www.cidadês.registro.nic.br/)

Whois

leroymerlin.com.br

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=leroymerlin.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente coníormê descrito no Termo de Uso êm https://rêgistro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para Íins publicitáÍios ou propósitos similares.

2017-10{9 í0:23:07 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titulan:
documento:

nesponsável:
país:
c -tltulan :

c -admin:
c -técnico:
c -cobrança:
servidon DNS:

status DNS:

último AA:

sêrvidor DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

status DNs:

último AA:

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

criado:
alterado:
expinação:
status:

leroymerlin. com. br
Leroy l.!erlin - Cia Brasileira de Bricolagem
or.438.7A4/OoOL-g,
Reginaldo Barbosa
BR

TIA9
SEINF3l
SEINF3l
SEINF3l
n s - 1622. awsdns - 10, co. uk

o8/r0120r7 A

08/tol2017
ns-583.awsdns-08.net
s8/70/20L7 AA

oSlrol2oLT
ns -f99. awsdns -49. côm

o8/Ls/20L7 AA

08/LO/2Or7
ns - 1227 , alúsdns - 25. org
o8/Lg/20L7 A

08/LO/20L7
29/0511998 *1OO40A

22/08/2sr7
29/ss/202!
Publlcado

contato (ID): TrA9

nome :

e-ma11:
país :

c nlado:
altenado:

Contato (ID)r SEINF3l

nome :

e-maiI:
paÍs :

crlado:
alterado

Tiago de Almelda
otereza@leroymerIin. com. br
BR

04/98/2OOO

3L/98/ZAL1

segurançâ da Informação
seginfo@leroymerlin . com. bn

BR

o9/LO/20Ls
09/ro/20t5

abuso@cert.br (mâiltô:mâil-âbuse@cert.br).
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( Reatores para Lâmpadas... eo

§

Reator Eletrônico para 2 Làmpada Fluorescente 40W Bivolt
Force Line

-

informações principais

Marca

lndicado para Lâmpadas da
Tecnologia

Quantidade de Lâmpadas

Force Line

Fluorescente

R$ 32'90 caoa

2lâmpada(s)

V*r estoque Localizar na loja

3

E

*
!-rêp
ffir

b
r:----t Ia:------'r



.l/.1

ílift (https://registro.br) !-: §t{tr; { "}(http://nic.br) 
{Ê".$í

IMPRENSA
(HTTP:,/,/N lC. BR/ I M PR E NSA/) (/rss-

br.xml

ACESSAR CONTA (/2/login)

(http://www.cidades.rêgistro.nic.br/)

Whois

leroymerlin.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=leroymerlin.com.br&c)

Copyrlght @ NlC.br

A utilização dos dados abaixo é pêrmitida somentê conforme descrito no Têrmo dê Uso em https://registro.br/têrmo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercializaçáo ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-1049 10:23:07 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domín io :

titulan:
documento:
responsáve1:
paÍs:
c -tltular :

c-admin:
c -técnico:
c - cobrança :

senvidon DNS:

status DNS:

último AA:

sêrvldon DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

status DNS:

úItimo AA:

servldor DNS:

status DNS:

últlmo AA:

cniado:
alterado:
expirâç ão:
status :

contato (ID)
nome :

e-mai1:
país:
cniado:
alterado:

contato (ID)
nome :

e-maiI:
país :

criado:
alterado

leroymêrlin . com. br
Lênoy mêrlin - Cia Brasileina de Bnicolagêm
aL.438.784/OOOt-Os
Reginaldo Barbosa

BR

TIA9
SEINF3l
5EINF31

SEINF3l
ns - 1622 . awsdns - 10, co. uk

o8/r0/20r7 A

08/r0/2077
ns-583,awsdns-08.net
o8/L0/2sr7 A

s8/r012017
ns - 399, awsdns-49. com

o8/r0/20r7 M
s8/L0/zot7
ns - !227 . awsdns- 25 . ong

s8/10120!7 A

08/r012017
29/0511998 *LOO4OB

22/OU2sr7
29/05/202L
Publ lcado

TIA9
Tiago de Almeida
otenezaQlenoymerlin , com. br
BR

04/0812000
3L/98/20L7

5EINF31

Segunança da Informação
seglnfo@]ênoymerlin . com. br
BR

09/lo/zols
oe/rs/20rs

abuse@cerl.br (mailto:mail-abuse@cerl.bô.
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Ver mais v
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Movimenlaçáo
de carga

cód. 28.91.031.000

Duiralrlá{ui11â§.oôm.bi ) Frirômgliiâs l\4ânkiis. > Rebitâdôrôs ô lií}bite$

Rebite de repuxo 3,2 x 10 mm com 1.000 peças

Vonder

DUTFtA
mÁourNns ldã*I ano*

+l
Login

t
Lislh de

Nossas Loias I Atsndimentq sile {11} 2795{84,1 | Televendas {lt} 27S5.8800

Carnnho

I
H

desêios

Quantidadê:

B+RS.ê7S0

rf

k

(desc. de F§'t,90 já aplicado)

nú)nqmrze $to à visla çom Boleto Bâ,tCário, Dsür'rsitl !gL_i!arâ

Pâreêlamênto nos cârtóes de crédito

1x de R$ 37,90 à vista

Calcule seu fretê

CEP

Por Rg 36,01

t Frete grátis! Grandê SP 1 Capital nâs cotnprâs
acimê de R$ 299,00. Ver nrais

o

?4 Avalaa agoral GâÍântia dê
3 mesâs

Alguma dúvida?

\..firr r+f,T
Limpeza

n
Jârdim eFerramentas

elétricâs
Feramentas

manúais
CompÍessores

dê Ar Aulomoiivo Organização

c

I

.1
Adicionar ao'.lf
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(http://nic.br)
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IMPRENSA
(HTTP://NlC.BR,/lM PRENSA/)

ACESSAR CONTA

CONSULTAR

(/rss-

br.xml

(/2/login)

ô

(http://www.cidad ês. registro.nic.br/)

Whois

dutramaquinas.com.br

Versão com iníormações de contato (/2/whois?qr=dutramaquinas.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilizaçáo dos dados abaixo é permitida somente conformê descrito no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comêrcialização ou Íeprodugão, em paÍticular para fins publicitários ou propósitos similares.

2017í0{9 l0:39:23 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titular:
documento:
responsável:
paÍs:
c -titulan:
c -admin:
c -técnico:
c-cobrança:
senvidon DNS:

status DNS:

último AA:
servidon DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

criado:
altenado:
expiração:
status:

dutramaquinas. com. bn

Dutra Maquinas comercial e Íecnica LTDA

50,970.342/OOO\-q2
NatáIia R. Moya

BR

NARMOlO

NARMOlO

NARmo10

NARHOlO

ns1. locav'reb, com, bn

og/rolzstT 
^Ao9/r0l2gL7

ns2. Iocaurêb. com. bn

oelLol2qt7 M
oe/Lol20L7
ns3. locaweb. com. bn

o9/!ol2or7 M
09/r012017
2r/oL/1999 *137896
o6/1012oL6
2L/OL12022
Publicado

Contâto (ID):
nomê :

e-mail:
paÍs :

cniado:
a Itêrado

NARl,lo10

Nátalia R. Moya

manketing@dutnamaquinas. com. br
BR

13/s8/20!3
19/s8/2016

abuse@cert.br (mailto:mail-abuso@cert.br).

CIDR, lP ê ASN.
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DigÍte sua busca aqui

0 item(s)

R$ 0,00

firrru**nto: Ferragens / Parafuso, Bucha e Rebite I Rebite

Rebite de Re
'^\eças - New
Ref:6307 I Categoria: Rebite

:: :: Avalie este produto

R$ 37,10 ou 6x de R$ 6,62

Fabricante New Fix

p
F

uxo Alum. 310 3,2x10mm cl 1.ü00
ix

BffiNre

Saiba mais! \.2

â Home EE Departamentos $ Promoções * Lançamentos

Çp Simule o valor do frete
Powered by

Fasrcoumrncr

t
I

E comprar
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r r: : (https://registro.br)
.i,.

(hltp://n ic. br)
(HTTP://NlC.BR,/l MPRENSA/)

ACESSAR CONTA

IMPRENSA

(/2/login)

(/rss-

br.xml

ôâ

^\

Cortd..ido3.t.cô mo!
& 5OO,r, **Frl6
Étú#doúiú t/

(http://www.cidades.rêg istro.nic.br/)

Whois

nagaragem.com.br CONSULTAR

Versão com inÍormações de contato (/2/whois?qr=nagaragem.com.br&c)

Copyright O NlC.bÍ

A utilização dos dados abaixo é permitida somênte conforme dêscrito no Termo de Uso em https://registro.br/termo (htlps://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuigão, comercialização ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-11 09:15:30 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titulan:
documento:
responsável:
país:
c -titular:
c -admin :

c -téc n ico:
c - cobrança :

servidon DNS:

status DNS:

úItimo AA:

senvidor DNS;

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
expÍração:
status :

contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs :

c riado:
altenado:

naga ragem. com. br
Representacões Luiz Carlos Ltda
59 ,143.293199Ot-52
Luiz Eduardo Souza

BR

LCL560

LC 1560

NIL144
LCL560

buzios . rumo. com. bn

o8/rol20L7 A

08/LO/20L7
1eb1on. rumo. com. bn

s8/rol20r7 M
08/r0120t7
tt/93/zsog #5359639

19/03/20L5
Lr/ollzszs
Publicado

LCL560

Luiz Cãrlos Representacoês Ltda
nvr@nvr . com. br
BR

29/03/2004
n/e3/2009

contato (ID)
nomê :

e-maiI:
país :

cniado:
alterado:

NI L1IT4

NVR Informática Ltda
nvr@nvr. com. br
BR

10/06/2002
02/06/20L4

âbusê@cert.bÍ (maillo:mail-abuso@cêrt.br).

CIDR, IP e ASN.

Íi-





3?8
(https://www.americanas.com.b r I mapa-
do- (http://www.americanas.com.br)
site)

O que você quer agora? :)

§ oferta do dia frete grátis no app black friday dia das crianÇas outubro rosa cartão BNDES venda na americanas

í lntpmsvwaceêiódoedêdn@cdbüprlHiô50z@ricanas.com.br/cate..

americanas.b2w.io/orodutos/0'l /00/sku/1 2991 /3/1 299'1 327SZ.ioo)

h

Rebite Repuxo De Alumínio 3,2x10,0mm Mandril Aço Com 1000 Peças Vd310 - Caixa - Vonder
(cód.12991322\

novidades pra você

ccom prar (/garantia I 12991322?buyboxfield=&buyboxtoken=&offerty

vendido e entregue poÍ quimepa í/loiista/ouimepa/231571740001681

R$ 42,99

ok
Calcular Írêtê ê prâzo





?fnúíJ

DUTRÂ
trlÁoulNns l# Nossas Loias I Atendim€nto site (1í) 27S5-8844 | Televendas {lr} 27s§-0800 ü ? I

CarrinhoLogin Lista de
dêsêios

n .r
Vêr mais v Compressoíês

Dulrallsiluirlâs.côm.br > Fsrramentâs Menirrtis ) Rei)itaaiôÍôs ô Rabil0s

Rebite de repuxo êm alumínio de 4,0 x 10 mm caixa com 1000 peça§

Nove54

Organização
Movimentação

de càrga

cód. 28.38.040.100

Ouantidâde:

B+-RS€8.SO

il Frete grátis! Grandê SP / Capital nas comprâ§
âcimâ de R$ 299,00. Ver ntais

+

por R$ 36r96 (dêsc.deRt1,estáapricado)

#

Fccnomaze t"/o à vista co,n Boie?o Banério, Dêtúsito !Êll!3jâ

Parcelamento nos cartóes dê crédito

1x dÉ R§ 38,90 á vista

Calculê eou frete

CEP ü

,

"\"..-* , 4 
Avaliêasora! Gârântia dê

6 meses

Alguma dúvida?

q

Fetramenlas
êlétricâs

#
Construçào

Civil
Jârdim ê
Agrícola

,.,,11"*"
rr oÕô

Ínanuais

Adicionar ao'li





íu 380
IMPRENSAi;r:: (https://registro.br) i,r:r

(hifp://nic.br) : ( HTTP:,//N lC.BR,/ I M PR E NSA,/) (/rss-

br.xml

ACESSARcoNTA (l2llogin)

r
(http:i/www.cidades.registro.nic.brl)

Whois

dutramaquinas.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=dulramaquinas.com.br&c)

Copyrlght O NlC.bÍ

A ulilizaqão dos dados abaixo é peÍmitida somente confoÍme descrito no Termo de Uso êm https://rêgistro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercializaçáo ou repÍodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-'10-11 09:1í:42 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titulan:
doc umento:

nesponsáve1:
paÍs:
c -titulan:
c -admin:
c -técn ico:
c -cobranÇa :

servidon DNS:

stâtus DNS:

último AA:

senvidon DNS:

status DNS:

último AA:

servidor DNS:

status DNS:

último AA:
cniado:
altenado:
expinação:
status:

dutramaquinas . com. br
Dutna Maquinas Comerclal e Tecnica LTDA

so.97a.34?./000L-92
Natália R. Moya

BR

NARMOlO

NAR!,1010

NARt4010

NARr'to10

ns1 . locâweb, con. br
o9/rol70L7 A

09/rs/2sL7
ns2. locavrêb. com. br
o9/Lil20r7 A

09/70120L7
ns3. Iocawêb , com. bn

o9lLol20L7 M
09/r0/2017
2L/OL|L999 *L37896
o6/ro/2016
2LIOL/2022
Publicado

contato (ID): NARMolo

nome :

e-maiI:
pais:
cniado:
alterado

Nátalia R, Moya

marketlng@dutramaquinas . com. br
BR

13/98/20!3
19/98/20!6

abuse@cert.br (mailto:maiFabuse@cart.bÍ).

CIDR, IP e ASN.

6â
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(hltp://n ic. br)

I

( HTT p:/,/N lC. B R/ I M PR E NSA,/)

ACESSAR CONTA

CONSULTAR

IMPRENSA
332

(Íss-
br.xml

(/2/login)

(http://www.cidades. registro.n ic.br/)

nagaragem.com.br

Whois

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=nagaragem.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dados âbâixô é pêrmitida sômente conforme descrito no Termo de Usô em https://registro.br/termo (https://registro.br/lermo), sêndo proibidâ a sua

distribuição, comêrciâlização ou reproduçáo, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-11 09:15:30 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titulan:
documento:
nesponsáve1:
paÍs:
c -titula r :

c-admin:
c -técnico :

c-cobnança:
servidon DNs:

status DNS:

ú1timo AA:

servidon DNs:

status DNS:

ú1timo ÁÁ:

c niado :

alterado:
expiração:

naganagem. com. br
Representacôes Luiz Carlos Ltda
59 .!43.29)/àOOr-s2
Luiz Eduardo Souza
BR

LCL560

LCL560

NIL144

LCL560

buzios . numo. com. bn

oglrolzsL7 A

08/ro/20L7
leblon. rumo. com. bn

o8/70/20L7 A

oalrgl2oL7
7L/g3l2gO9 #5359639

79/s3/20Ls
rr/01/2020
Publicado

LC 1560

Luiz Carlos Repnesentacoes Ltda
nvr@nvn. com. br
BR

29/s3/2004
tr/03/2009

NI L 144

NVR Informática Ltda
nvr@nvr. com . br
BR

to/06/2oo2
02/06/20L4

status :

Contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs:
criado:
alterado

contato (ID)
nome :

e-mail:
país :

cniado:
alterado:

Problêmas de sôguranÇa ê spam também devem ser reportados ao cert.br, http://cêrt.br/ (http: llcen.6rl), respectivamêntê para cêrt@cêrt.br (mailto:cert@cêí.br) ê maiF

abuse@cert.br (mailto:mail-âbusê@cêrt.br).

CIDR, lP e ASN.

ilfhlHTry
ô

I
i





i, 383(https://www.americanas.com.b r I mapa-
do- (http://www.americanas.com.br)
site)

Õ qire vr:cê quer agora? :) h
A oferta do dia írete grátis no app black friday dia das crianças outubro rosa cartão BNDES venda na americanas

( lntqUwruoae*idosdedir@caêUpr{ffiõQ3@Íicanas.com.br/cate...

americanas.b2w.io/produtos/o 1 /00/sku/1 2992/3/1 2992334S2.ioo)

Rebite Repuxo De Alumínio 4,0x10,0mm Mandril Aço Com 1000 Peças Vd410 - Caixa - Vonder
(cód.12992321)

aproveitê e veja também

co m p ra r (/g a ra ntia I 1 2992321 ? b uy boxf ie I d =& b uy boxto ke

Calcular frete e prazo

vendido e entregue por ouimeoa Í/lojista/guimeoa/23157174000168)

R$ 58,99

ok



3,i
Nossas Loias l, Atendamenlo sile (11) 2795-8844 | Íelevendas (lí) 2?05-8800 rl ? L

CarrinhoLogin Lisla de
dêsêlos

rr
Ver mais V FeÍramentas

êlétricâs
Fenamenlâs

mânuais
MovimÊntaÇão

de càrga

cód. 28.s1.051.000

Diliral,l.iüúnes.cô$.br ) Fr.mnlcntâ§ L4âÊuâis > Rebitâil{)íes ô ReoitírÍ;

Rebite de repuxo 4,8 x 10 mm com 1.000 pêças

Vonder

Quantidadê

r*

Í:@nâmizê 5oó à vistâ com 8ôlê?o Bâr1{:ário, Dêpósitü ysUúaú

B+R$IÉ,90

Por R$ 72r11 laesc.aeR$r,aotá.pricado)

Parcêlamênlô nos cartões de cÍódito

: 
lx deR$7590

Câlculê seu trête

CEP

a vista

&

t Frêtê grátis! Grandc SP / Capital nas compras
âcima de R$ 299,00. Ver mais

Ç 4 
Avalieâsorâl Garantia de

3 môsÊ§

Alguma dúvida?

##,§êi# q

ms\r. rTT+O
Limpeza Automotr!ô Sôlda

#
Construçãô

Civil

.d^
Jardim ê
Agricolâ

Compressores
de Ar OrganizaÇão

[mHrç;Çjs
I

ü
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(HTTP://NlC.BR/IMPRENSA,/)

ACESSAR CONTA

IMPRENSA

385

(/rss-

br.xml

(l2ltogin)

ââ

(http://www.cidades. registro.nic.br/)

Whois

dutramaquinas.com.br CONSULTAR

Versão com informaçóes de contato (/2/whois?qr=dutramaquinas.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conÍormê descrito no Termo de Uso em https://rêgistro.br/termo (https://rêgistro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comêrcialização ou reprodução, em paíticular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-11 09:11:42 (BRT -03:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titulan:
documento:
nesponsáveI:
paÍs :

c -titula r :

c-admin:
c -téc n ico :

c -cobrânÇa :

servidon DNS:

status oNS:

ú1timo AA:

servidon DNs:

status DNS:

último AA:

servidon DNs:

status DNS:

último AA:

cniado:
altenado:
expiraç ão:
status :

dutramaquinas.com.br
Dutra Maquinas Comêrcial e Tecnica LTDA

50.97O.342/000L-02
Natália R. Moya

BR

NARt'tO10

NARt'010

NARMOlO

NARMOlO

ns1 . Iocalreb. com. bn

09/!0120\7 AA

09/ro/2aL7
ns2. locaweb . com. br
o9/!o/20r7 A

09/7012017
ns3. locaweb. com. br
o9/10/zoL7 AA

09/r0l2o!7
2t/07/1999 #137896

06lLolTgL6
2UOLl2022
Publicado

NARHOlO

Nátalia R. Moya

marketingodutnamaqulnas . com. br
BR

13/08/20t3
t9lsgl20t6

contato (ID)
nome :

e-maiI:
paÍs :

c niado:
alterado:

abuse@cert.br (mailto:mail-abuse@cert.br).

CIDR, IP e ASN.





386

Digite sua busca aqui

0 item(s)

R$ 0,00

^ partamento: herragens / Parafuso, Bucha e Rebite / R"bit* HffiT§ffi

Rebite de Re
'§eças - New
Ref:6311 I Categoria: Rebite

, Avalie este produto

R$ 79,30 ou 6x de R$ 14,15

uxo Alum. 510 4,8x1 Omm cl 1.000
ix

p
F

Fabricante New Fix

Saiba mais! V

Çn Simule o valor do frete
Pôwered by
§asrcoumract

â Home EE Departamentos S PromoÇões * LançamentCIs

H 'comprar





:Ji{'i (https://registro.br) ht
1rriifrtnic.o4 ., , _

IMPRENSA

(l2ltogin)

387

(/rss-

br.xml

( HTTP: // N IC. B R,/ I M PR E N sA,/)

ACESSAR CONTA

(http://www.cidâdes. registro.nic.br/)

Whois

nagaragem.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=nagaragem.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilizaçáo dos dados abâixo é permitida somente conforme dêscrito no TeÍmo de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

diskibuição, comercialização ou repÍodução, em particular para Íins publicitáíios ou propósitos similares.

2017-'10-11 09:15:30 (BRT 43:00)

Modo Clássíco 0

domínio:
titulan:
doc umento:

nesponsáve1:
paÍs:
c -titulan:
c -admi.n:

c -técnico :

c - cobnança :

servidon DNs

status DNS:

último AA:

senvidor DNS

stâtus DNS:

último AA:

cniado:
altenado:
êxpiração:
stâtus:

nagâ ragem. com . br
Repnesentacões Luiz Carlos Ltda
59 .343 .291/OOOt-s2
Luiz Eduardo Souza
BR

LCL560

LCL56A

NIL144

LCL560

buzios , numo. com. br
08/to/29L7 A

08/r0/20L7
leb1on . rumo. com. bn

o8/to/20L7 AA

08/rg/20L7
LLl03/200e #5359639

t9/ot/20Ls
7L/03/2A20
Publicado

LCL560

Luiz carlos Repnesentãcoes Ltda
nvr@nvr. com. bn

BR

2e/01/2004
fl/03/2oo9

Contato (ID)
nome :

e-maiI:
paÍs :

cniado:
alterado:

contato (ID):
nome :

e-mail:
paÍs:
c niado :

altenado:

NI 1144

NVR Informática Ltda
nvr@nvn . com. bn

BR

to/06/2oo2
02/06/2074

abuse@cêrt.br (mailtô:mail-abuse@cert.br).

CIDR, lP e ASN.



(https://www.americanas.com.br/mapa-
do- (http://www.americanas.com.br)
site)

O qr"re você quer agora? :)

333

h
ã oferta do dia Írete grátis no app black friday dia das crianças outubro rosa cartão BNDES venda na americanas

( 1t"rtçUtuuvwmeedódoadedrn@@hüpilHlq5fl,â@ricanas.côm.br/cate...

americanas.b2w.io/orodutos/0í /00/sku/'l 2992/3/1 2992343S2.ipo)

Rebite Repuxo De Alumínio 4,8x10,0mm Mandril Aço Com 1000 Peças Vdsí0 - Caixa - Vonder
(cód.1 2992340)

Escolha uma Ioja abaixo e compre

í. ) vendido e entreg ue por gu imepa (/loj ista/gu imepa/231 571 740001 68)

com prar (/garantia I 12992340?buyboxfield=&buyboxtoken=smartbuybox

Calcular Írelê e prazo

R$ 75,80

ok

ü dutra maquinas
(loja parceira)

novidades pra você

R$ 75,90
Frête: Calcule o frete



Cadastro (Http:rWww.Butiquedaconstrucao.Com.BrlCustomêr/Signup) Login {Http:/Ww.Butiquedàconstrucao.Com,Br/Customêr/Login)

Atendimento lHttp:rwww,Butiquêdaconstrucao.Com.BrlPaginrFale-Conosco.Html)

3E

q

I
litiltrãr§rüüttffi

LISTA DE DESEJOS

0 itêms(s)

(http://www.butiquedaconstrucao.com.br/profi le#wishlists)

B Uf, Ci U E (hftp:/www.butiquedaconstrucao.com.brl)

H CARRINHO
0 item(s) (httprrwww.butiquedaconstrucao,com,bílcart)

iirrrr ,, :ri. ':r ' : ,1:

Home (http:rwww.butiquedaconstrucao.com.brl) Elétrica (http:/www.butiquedacônstrucao.com.brlcâtegoria/eletrica)

lluminação (http:/www.butiquedaconstrucao.com.brlcategoria/êletrica-iluminacao)

Acessórios Para lluminação (http:/www.butiquedaconstrucao.com.br/categoria,/eletrica-iluminacao-acessorios-para-iluminacao)

RELÉ FoTocÉLULA COM TIMER AJUSTÁVEL FR5O - FLC

Códlgo do Produto

8290.4

Dlsponlbllldadê

em estoque

M,

I

E

I

\

§{nm

R$ 55,60
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I i,l (httPs://registro.br)

t http://n ic. br)

IMPRENSA
(HTTP:/,/NIC.BR/IM PRENSA/)

ACESSAR CONTA

(/rss-

br.xml

(l2llogin)

ô

(http://www.cidades.registro.nic.brl)

Whois

butiq uedaconstrucao.com. br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=butiquedaconstrucao.com.br&c)

Copyright O NlC.bÍ

A utilização dos dados abaixo é permitida somênte conforme descrito no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo prôibida a sua

distribuiçâo, cômêrôialização ou reprodução, em particular para Íins publicitáÍios ou propósitos similares.

2017-í0-09 l1:09:59 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titular:
documento:
responsáve1:
paÍs :

c -titular:
c-âdmin:
c -técnlco :

c - cobrança :

senvidon DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

stâtus DNS:

último AA:

servidor DNS:

status DNS:

último AA:

saci:
criado:
alterado:

butiquedaconstrucao . com. br
YABIKU MATERIAIS DE CONST LTDA

57 ,0r5.984/AOOL-OO

AURO SANDRO RUSSO YABIKU

BR

ASY11

45Y11

CAHOLT

ASY11

ns-1534, awsdns-63. ong

05/r0120L7 A

05/LO/2Ot7
ns - 1639 , av,rsdns - 12. co . uk

o5/t0120l7 A

os/r0/20!7
ns-235 , awsdns-29. com

o5/ra/20!7 A

os/to/20L7
ns -774. alrsdns - 32 . net
s5/70/zot7 AA

os/!0/20!7
yes

12/07/2015 *14422904
Ls/s9/zsls
12/07 12025

Publicado
expinação:
status l

contato (ID):
nome:

e-mail:
país:
criado:
alterado

Contato (Io)
nome :

e-mail:
país :

c niado :

alterado:

ASY11

Auro Sandro Russo Yabiku
auro@yabiku. com. br
BR

gs/L7/2005

13/07 /20!s

CAHOLT

carlos Henrique 0liveina
hennique . oliveira83@yahoo. com. bn

BR

07 /93/2OO9
Ls/09/zgrs

^.i





O que você fJrÍrci.riâ?

1

Z Tàlevendâs113508-9979 # CentÍaldeAjudaeÂtendimentô #| MinhasCompras
33i

',,;.j hr,,, ri,rilo!is,t.ri,:L Login. Câ(la5tro ê)

17#'"*-#*§ @il***l:,60,, * ",-i':t#',rar Iiã'Ytô§ Rrrir,,rÉir{in
no:*Eílentô

,.j"t:...iolviel;lrir-r.;-i-.rlr.i.ir +.j;lrrlir.i;iÍr,cryi .i. Rrrl;irjtirir,r i. IiítÇ;idiiir:l:i :t rii.,t:i:li:u.:

Roçadeira Profissional 43cc Guídão Bipartidc
VULCAN-VR43OH

,, j,:r l,: ,.,, ,Roçadeira

Roqaderras à Ga:rlirr:
Acessórios P/ Roçadeira

Roçadeiras Elétricas

R$ 609,90
Leve Mâis

Pague Menôs

1 por Rg 609,90 cada
2 crir mais R-a,l;41-i.90 r.1aã

-1+
Por Marca

Branco

^iden
C'ú

Einhell

Fôrtgpro

Gamma

Garthen

Hitachi

Husqvarna

I nfinity

Kawashima

Lynus

Nlakitâ

lúcculloch

Nagano

Oleo.mac

Tekna

Terra

Toyama

Tramontina

' rêr

Vu lcan

aparadoras dê gramâ

já (o:Í {10}í de desconto),à vislr ro hÕleto

ÔU

R$677,67
1 2x de R$ 56,47 sem jLrÍoJ no câÍtão dê crédití,

Srmule irete e erazo

$iníornraçiicssobrcoprocluto O @ Ü

Clientes que compraram Roçadeira Profissirr-ral ,tr3cc Guidão Bipartido tambám compraram junto:

''*,. 1, jp'. I m

I

J Compíar Junto
PerfuraÍror {iê Solo à Gasolinâ 52 cc

cúm groca E0 x 20 cm

Por R9 649.99 à virta

+ lnfoí.Elêlôes Resumidas

-.i Ccnrpra, Jurrlr)

]:iduinâ de (:hrili.j(o L4,]nLriii Pirra
'Itriuia

i,,:; iii 7í:,?ü a vr:ra

+ lnÍornlacqg§ 8e:uodôs

Guir.:hô d

i,t

}J

a-,j (ornpíaÍ jurtc ,-l CôÍnprar Juntc
(rculôr (ld proiecácr in(ilc)r 

^nai-Ri5rô 
- Óculcs dd Prc,ieç;i(, i-in?J /.\nti"RiJao

SoÍctra..'00,.r sÊectra 'i00ii
lor R$ 4.00 à vista ror R§ 3,ii0 à virra

+ ldq$Cç09_Be9UD.tqê :..!nlofna(ôe5 Resumjliê:

Aparadores de Cercâ Viva à

Gasolina

Aparadores de cerca viva Descrição fjO Produtf>
Elétricos

:'§,,* -ilvs: ihi§ coli$RAl
1 l"\'

11 r I i. :il.l,.:r . 1.

Aparadores de Gramâ
Elétrlcos

Aparadores de Grama à

Bateria

aspirador s*pratl0r folhâs

Sopradores de Folhas

Elétricos

Sopradores de Folhas à

Gasolina

. Roçâdeira lateral

. lgniçãô êlêtrônicã

. Guidão ergonômico

. Acionamento de corte

. Cinto côm apoio duplo

. Mâior distribuição de pêso

. Cobertura do clllndro integradà

. Arranque manual com mola retrátil

. Uma única peça protege o cilindro ê silenciador

. Desenho modernô, com linhas arredondadas que diflcultam fixação de sujelras

. Sistemâ de pãrtida com rêdução de impacto, esforço na horã do arranquê e maior vida útil do sistema

. Componêntes de alta durabilidade e maioÍvida útil, ideâl para uso diário êm parques, praças, fazendas, sítios,

chácaras e condomínios em gerãl por prestadores de serviços
. Acompanha
- Lâminâ
- Carretel em nylon

t»
.f

lt

ri$ I
,t" lr, 1 e

bomba de água . Especificaçóes Técnicâs:

h. LoiadoMecanico
* rrorã,rpotoeoofr.i?d .com.br

q h Mêu CàÍrinhâ
Vazio

fl\ x
Ferràmentas

Manuã15

td§
Ferãmêfftâ§

# &
Autü

B
lnieção

lt*
FuÊílariâ

I
Etd #

Ferramêntas
Êléüitas

Ferramentas
PnêumátlÍàs

Auto
Êlétrlca

1l CasA Ver 9§:
Ê§pêciâlr CênteÍ ê Pihturâ elârdin Câtêgôrlâs

Filtro do Setor

hcaur**n

,,\

Jardinagem

âparadoíês de cêícâ vivâ

\.fr

*t\

*4&,.'
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IMPRENSA
(HTTP://Nlc.BR/IMPRENSÂ/)

ACESSAR CONTA

(/rss-

br.xml'

(l2llogin)

Coprlorr e ridoder com moi:
de 5OO 

'ril 
hôbir6t6 poder ô

(http://www.cidades.rêgistrô.nic.br/)

Whois

lojadomecanico.com.br CONSULTAR

Versão com informaçóes de contatô (/2ywhois?qr=lojadomecanico.com.br&c)

Copyrlght @ NlC.bÍ

Íêprodução, âm pârticular pâra íins publicitáÍios ou propósitos similarês.

20'17-10-11 09:30:40 (BRT {3:00)

êê

Modo Clássico 0

loj adomecanico. com. br
] , I't. GURGEL ME

09.556.239 /O00t-77
losé Mancio Gurgel
BR

lMG|'IE5

lM6r'1E5

CLRCRl3

]MGME5

a . sec. dns. br
77/70/2sL7 AA

77/70/20t7
b, sec. dns. br
77/rg/2017 A

77/tg/2917
45271 RSASHAl 8E63FAF6CE9B2C5FBF8BFBACOC1D82F9FBA59BE9

77/rà/2077 OSOK

L7/70/2977
o3/08/2OAS §2281035

oa/ga/2074
o) /08/?079
Pu bI 1c ado

domÍnio:
t itulân:
documento:
nesponsáve1:
paÍs:
c-titular:
c-admin:
c -técnico i

c -cobrança:
sêrvldor DNs:

stâtus DNS:

últino AA:

servidor DNS:

status DNs:

úItimo AA:

registro DS:

status DS:

último Ol(:

criado:
altenado:
expiração:
status:

Contato (ID) ]M6ME5

]. M, GURGEL ME

e-mai1:
paÍs:
criado:
alterado:

gurgelogurgelferramentas. com, br
BR

12/05/2070
16/07 /2071

contato (ID): CLRCR13

nome:

e-mai1:
país:
cnlado:
â1têrado:

BR

08/s9/2077
28/09/2076

cleber Ribeiro da cruz
c leber@1oj adonecanico. con. br

abuse@ceÍt.bô.

u

â.ê

â
ê â

Ervic ruo rugrrtüol

ô





Olá, o que você procura?

í ríatbà CÊ5cóntos

Ixclusivas Serviços
sI: & .P.lçq 

Õ seLr .ãrrôi)
&i:;ü*§ Walrriart hêucar'a.l

Ferramentas eJardim Jardinagem Equipamentos paraJardim

Vulcan

Roçadeira Lateral a Gasolina 43CC 1,7hp 28mm vr430H Vulcar
' 9ela ô primuro a ltoir.rl

i.. i::il

(:ÍP

$ Poiitic,r de trors § Fornral rje p;g.

r@
Vendido ê úntregue pôí:

l-Tr
k-JôiAtâcaclista Ofi lifi € .,.r,," o r.nauon,

Côlcu!êÍ freie ê
praz0 díi êilrc8â

r,r779,90
;:< ilr:i f!$ i 1 1,i.i I'.,,,:,,'

§ !* ffiilÂ
Corrpartilhe:

ffi nescrição do produto

Super oferta de frete *GRATIS ( *vários estados e regiões) Se você procura uma roçadeira, resistente, para trabalhar na mão dt

empregado, escolha Roçadeira Lateral Semi Profissional 43cc - vr430H - Vulcan. Com estruturâ e peÇas de máquina PROFISSIOÍ'

essa roçadeira se destaca das outras no custo bebefícil. Tem ótimo preço aliado à qualidade, Fabricado na Clrina com alguns

componentes nacionalizados, possui GARANTIA real, com peças de reposiçãcr em ampla rede de assistência autorizada VULCAT'

nas principais cidades do país.

Guidão único, não bi-partido, punho de comando emborrachado e ergonômico, e o conjunto de fixação, gârante o fácil ajuste c

ladeira Roçadeíra Lateral semi Profissional 43CC - vr430H - Vulcan pelo operador.

Possui prôteÇâo de cilindro integrada e proteção única para a faca e para o carretel com limitador de fio de nylon,permitindo I
manutenção mais fácil.

Itens inclusos

- 1 Roçadeira Lateral vr430h

- 1 CintCI duplo

- 'l tvlisturador

- 1 Jogo de chaves

- 1 Manual de lnstruqão

- 1 Lista de assistência técnica

- 1 Haste de transmissão

Walmart;!* S 4uoa

S Veja todo o shopping
Êspofte ê LôzcÍ

Ç Ifõ íô
ÍVs e Aúdl§ ÊlêrodofiéÉrrcos lnÍôímátlcâ

I
le!êtônra

0
Eebês e Círaôçns

f,l Entr* r*r {aii.:itr*-:e I

ú

ü

-..w**l.l.$ii!*



(https://www.submarino.com.b r I mapa-
do_ tt:' (http://www.submarino.com.br)

site)
C) que você dêsêja ituscâr?

Roçadeira Semi Profissional 43cc Vr430h Vulcan
(cód.23936302)

Foto 2 - RoÇadeira Semi Profissional 43cc Vr430h Vulcan (https://images-

submarino.b2w.io/orodutos/o 1 /00/sku/23936/3/23936305 2SZ.ioo)

33i

{-) 0

Oferta Wow! Cartão Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Note I iPhone Prime Viagens Venda no Sub

(http://www.submarino.com.br/)

Fr

íhttps://imaoes-

submarinô.b2w.iô/orodutos/o1 /00/sku/23936/3/23936305 1 SZ.ipo)

Veja

todas as

lojas com

esse

produto a

oartir de

R$ s48.10

(/parceiros/23936302?
'WT.srch=1&epar=bp-pl-00-go-g35167&gclid=EAlalQobChMl6SvvyNLoígIWQmRChI QjAgIEAQYAyABEgKUK-D-BwE&opn=XMLGO,

e prazo

Quem viu este produto, viu também

RoÇadêira à Gasolina Skim4300 lntech Machine Laranja e Preta

,r :. ; (4)

R$ 729,99
10x de R$ 72,99 sem juros

vendido e entregue por percar atacadista (/lojista/oercar-atacadista/í340383'1000156)

R$ 709,70
1 0x de R$ 70,97 s/ juros

ver oarcelas

Oferta recomendada i1')

)ken=smartbuybox-suba-v2-25b1478a-210f-4aeO-a597-679186e2d523&offerType&productld=239363

corra! temos apenas 2 no estoque

Câlcular Írete

ffir

OK



vl

Página inicial >Sopradorã Gasolina 1,1Hp I ?7,Zct - §G A6 C-f - Stihl

r- 395

.*

#-.'#

:
i

|'

Soprador à Gasolina 1 ,1HP /
27,2cc - BG 86 C-E - Stihl
I t-,r']lili): I), L'l .' /

Avalie este procluto

R{r{.ffi§
R$ 1 .417,5O
já com {1CIii de descnntr:} à
vista no boleto

OU

R$ 1.575,00
17x de R$ {3'1,§§ sem
juros no cartão de crôditn

GERAR ORÇAMENTO

Calcule
o Frete
valor e
prazo
parl
Ênvro

-,líffi n

#&

DESCRTÇÃO

Soprador à Gasolina l,1HP / 27,2cc - BG 86 C-E - Stihl

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS.

ffi".





33"
domÍnio:
titulan:
documento:
responsáveL :

paÍs :

c -titu Ian:
c -admin:
c -técnico:
c-cobrança:
servidon DNS:

status DNS:

último AA:

sênvidon DNS:

status oNS:

último AA:

sênvidor DNS:

status DNS:

último AA:

servidor DNS:

status DNS:

último AA:

negistno D5:

status D5:

ú1tlmo OK:

negistro DS:

status DS:

úItimo 0K:

criado:
alterado:
expinação:

rrmaquinas. com. br
RR Comercio de Equipamentos Industniais Ltda
o5.g4s .200/oooL-g+
Bruno Paludo
BR

BRP159

BRPl 59

MAE5T37

BRP159

ns1.p04.dynect.net
o8/ro/20r7 AA

08/LOl20L7
n s 2. p04, dynect , net
o8/r0/2o77 AA

08/r0/2o!7
ns3 . p04. dynect , net
o8/10/2oL7 A

o8/rs/20t7
ns4. p04. dynect . net
o8/lo/20r7 AA

s8/70/2sL7
27403 RSASHAl 7265095D055F383DF00A99077889C1F744A60AAA8E0051891D0788A83609310C

o8/to/20L7 DsoK

08/tgl2ot7
27403 R5A5HA1 86BAL19 A3463221F BB1B44CC6F3 F2939E53D9812

s8/10/2017 DSOK

08/7O/2017
2!/09/2006 *3075946
ss/Lo/2ar7
2L/09/20L9
Publicado

BRP159

bruno paludo

bruno@nnmaqu inas . com. br
BR

0s/s6/2006
L9/09/2016

I,1AEST37

Marcelo Estrlga
mestriga0gmail. com

BR

!6/s3/2010
02/07 /2017

status:

Contato (ID)
nome :

e-mail:
país :

criado:
alterado:

Contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs:
cniado:
alterado:

âbuse@cêÍt.br (mailto:maiFabuse@cêrt.br).

CIDR, lP e ASN.

(httpJ/www.cgi.br/)

» Notícias (/noticias.html) » Trabalhe Conosco (https://www.nic.br/vagas/) » Quem somos (/sobre/) » lmprensa (http://nic.bíimprensa/)

ílnrrp:/iww! .qqlr|I,,rvwvv.' qLuP.,/,www.Lcs

NIC.BR - Núcleo de lnÍoÍmâção e Coordenaçáo do Ponto BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36

(https://registro.t



it Meu cadastro [t ueus
Bem-vindo a nossa Loja!
Não é cliente? Clique aqui

Conheça a Empresa I Fale Conoscr

Meu Carrinho 0

DIGITE AQUI O OUE VOCÊ PROCURA Todo o site tr
| 

,"lr,oro" os Departamêntos

§ oeca.tamentos / ILUMTNAçÃo / poRTA útupaoa E REcEpTÁcuLo

Oullet

Faça sua Avaliação

ADAPTADOR PORCELANA E4O PARA 827

Por: §t$ ?,ãS à vista
ou [q$ ?,âü em Ix de t$ 7,?0 iguais

@o
Mais Fotos

S *r," Detathes

Soquete redutor 840 parc Ê27

lAdaptadoÍ PÕrcelana BÍancã

4At250V

Sfiecomenoamos 
Tambêm

Adaptador Porcelana E40 pata 827

clique para amplia.

,,,, i{-..#

§{§rã3

Pôía Lâmpada PoÍcelana 827
para Tempo

por: R$ 6,5't

I

Porta Lâmpada Base
PoÍcelanâ 4" 827

por: R$ 9,83

Pêças ê Componentes lndustÍiais CondutoÍes Adesivos, FixaÉo, ldentiíicação e LubÍi Banho e Aquecimênto Caixas

,NDI§UÉÀ Uií AMIGO

rr-áY|r

â or"',"ouu"

i



393
IMPRENSA(https://reg istro.b0

(http://nic.br)
(HrrP://NlC.BR/l MPRENSA/)

ACESSAR CONTA

(http://www.cidades.reg istro.nic.br/)

Whois

lojaeletrica.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=lojaeletrica.com.br&c)

Copyright O NlC.bÍ

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em https://registro.bÍ/teÍmo (https://regisko.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-18 1 5:48:35 (BRST {2:00)

Modo Clássico 0

(/rss-

br.xml

(l2llogin)

domÍnio:
titular:
documento:
responsáve1:
paÍs:
c -titu Iar:
c -ãdmin :

c -téc nico:
c-cobrança:
senvidon DNS

status DNS:

último AA:

servidor DNs

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
expiração:
status:

loj aeletnica . com. bn

LO]A ÉLETRICA LTDA

17 .\55 .342/000r-83
Carlos Gardel Pereira da 5i1va
BR

cGs4

cG54

CGS4

CGS4

ns1. lojaeletrica. com. br L86.249,f .4
L7/7O|2OL7 A

L7 /70/2017
ns2. lojaeletrica. com. br 209.2f7 .L6t.99
r7l!o/20r7 AA

17 /ra/20L7
gugT/t996 *LO805
29/06/2sL3
ozl07 120L8
Publicado

CGS4

Canlos Gandel Pereira da Silva
gandel@lojaeletrica. com. br
BR

t2/92/1998
!4/09/20!6

contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs :

cniado:
doi

abuse@cert.br (mailto:mail-abuse@cert.bÔ.

CIDR, IP e ASN,

(httpJ/www.cgi.br/)

ilrs:
ô

I

I





333

g . E Meu Carrinho(http:i/www.madunidos.com.brl?route=checkout/cart)
q

( http://www.madu nidos.com.brl?route= i nformation/contact)

Principal (http://www.madunidos.com.brl)

Tabua de Pinus 3ocm largura 3mts comprimentos (http://www.madunidos.com.br/tabua-de-pinus-3ocm-largura-3mts-comprimentos)

(http://www. madun idos.com.brlimage/cache/data/ta bua_madeira_pinus_a pla inada_22_oo_mm_24o_oo_mm_3ooo_oo_m m _87 548433_oo(
63ox552.jpg)

TABUA DE PINUS 3OCM LARGURA 3MTS COMPRIMENTOS

TABUÂ DE PlNUS 3OCM LARGURÂ 3MTS COMPRIMENTOS

Modelo: Tabua de Pinus 3ocm largura 3mts comprimentos

Disponibilidade: Em Estoque

PREÇO: R$17,40

, LISTA DE DESE]OS g COMPARARE COMPRAR

#
§"':F

§allcllar Orçnr*enlo

#t

'sff:

+

Qtd: l





IMPRENSA
40ü

(/rss-

br.xml

(l2llogin)

(HTTP://N rC.BR/rM PRENSA/)

ACESSAR CONTA

CÀiion c .idoi., .êr n!ú
ilr *o.ilr hldoadeÉ
rsrúF&s do,n'iiÉr,à/

(http://www.cidades.registro.nic.br/)

Whois

madunidos.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=madunidos.com.br&c)

^ 
Copyright@NlC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercializaçáo ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-16 14:07:31 (BRST -02:00)

Modo Clássico 0

r ilil (httPs://registro.br)

(htip://nic.br)

domÍnio:
titulan:
documento:
paÍs:
c -titulan:
c -admin :

c -téc n ico:
c -cobnança :

servidor DNS:

status DNS:

último AA:

servidor DNs:

status DNS:

último AA:

sâci:
cniado:
alterado:
êxpiraÇão:
status :

madunidos. com. br
MARCELO MORAES FERNANDES

286 . 960. 158 - 19

BR

MAMFE328

RTI 13

RTI 13

MAMFE328

ns 15 . senvidorprotegido. net
74/r0/2qr7 AA

t4/r0/2977
ns 16 . senvldonpnotegido. net
L4/10/2077 AA

74/rO/2OL7
yes

o4/s2/zor6 *tsL8L795
06/02/20t6
04/02/2018
Publicado

MAMFE328

MARCETO MORAES FERNANDES

contato@madunidos . com. br
BR

a4/02/2016
04/oz/20L6

RTI13

rodnlgo tadeu izidono
nodnigo@tjnet, com. br
BR

09/09/2003
23/09/20L4

Contato ( ID) :

nome :

e-maiI:
paÍs:
criado:
a ltenado

contato (ID)
nome:

e-mail:
país :

cniado:
altenado:

abuse@cêrt.br (mailto:mail-abuse@cert.b4.

CIDR, lFe ASN.





{ü1

milf3!ffiilrl
Minha Conta

Vocô está aqui: lrrícío r' Madeira / Pinus ,/ Tábua de Pínus Aplainada SOOxSOcm

Tábua de Pinus Aplainada 3OOx3Ocm
Cod:1801

n§23,6ü

CCIMPRE POR TELEFONÊ

1t1.44727í,.47
§eg a §ex cjas 7:30 às 18lr
e Sab das Blr as 12h

COMPRA

SEGURA

DI§PONIBILIDADE

COMPARl'ILI.IAR ESTE PRODUTO:

A§ICIoNAN AO CARRINHO
E

ÔUÂ,NTIDÂDE:

m

O que você procura? e

= 
ToDos os DEPARTAMENTos

.1



{l,i-
domÍnio:
titular:
documento:
nesponsáve1 :

paÍs:
c -titular:
c -admin:
c -téc nico:
c -cobrança :

servidon DNS:

status DNS:

último AA:
servidon DNS:

status DNs:

ú1timo AA:
cniado:
alterado:
expinação:
status :

mmandegan . com. br
Neusâ Dias l4ardegan EIRELI

02.7L9 .22!/OOO\-O9
Rubem Nicolas Mardegan

BR

RUNMA

s 1c118

CETl,',E2

C5EIN9

ns1. nojohostmanagen. com

1s/79/2O17 A

7s/10/20L7
ns2. mojohostnanager, com

7s/to/2oL7 AA

$/ro/20L7
o8/or/2oo7 *)29s7o7
20/04120L7
08/sL/2s!9
Publicado

- EPP

contato (ID):
nome :

e-mail:
paÍs :

cniado:
altenado:

Contato (ID):
nome :

e-mail:
pâís i

c niado:
altenado:

RUNMA

Rubem Nícolas Mandegan

nubemmandegan@ahoo. com. br
BR

2L/72/20s6
14/03/2917

CETWE2

ceicom Estudio e Tecnologia ureb

servidones@ceicom. com , bn

BR

o6/t7/2010
L8/Lr/20!s

Contato (ID)
nomê :

e-maiI:
paÍs :

cniado:
ãftenâdo:

Contato (ID)
nome:

e-mail:
país :

cniado:
alterado:

CSEIN9

ceicom - Soluçõês em Intennet
angela@ceicom. com. bn

BR

t2/rL/2OtO
t2/tL/2OLO

sLc118

Sérgio Luiz Carvalho
sergio@ceicom. com. bn

BR

30/06/2OO4

07 /04/2016

abuse@cêrt.br (mailto:mail-abuse@cert.br).

CIDR, lP e ASN.

(httpJ/www.cgi.br/)

» Notícias (/noticias.html) » Trabalhe Conosco (https://www.nic.br/vagas/) » Quem somos (/sobre/) » lmprensa (http://nic.br/imprensa/)

NIC.BR - Núcleo de lníormaçâo ê CoordenâÇão do Ponto BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

lnrrpT/ww! .qqrrP,, ,r tv vv.''(https://registro.t





i {0,(https://wyvw.submarino.com.br/mapa-
do_ ,.4;,r,1;:; (http://www.submarino.com.br)

site)
Cl que você deseja bLtscar? r') 0

Ofêrta Wow! Cartão Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Note I iPhone Prime Viagens Venda no Sub

,(htfietthadarastú]rrrümciúndb/üdpdór,iBlr$ZffiíNrino.com.br/categoria/...

íhttos://imaoes-

submarino.b2w.io/produtos/o1/00/sku/26890/6/26890ô1 6 1 SZ.ioo)

Cilindro Avulso Cromado Para Fechadura Stam
(cód.2689061 9)

vendido e entregue por líder distribuidora í/lojista/lider-distribuidora/90462003000130)

R$ 17,00

]90619?buyboxField=&buyboxToken=&offerType&productld=26890619&productSku=26890616&selle

Calcular frêtê ê prazo

OK

Os principais produtos em Fechaduras Convencionais

F

c





(https://www.subma rino. com. br I mapa-
do- ..::.:,: (http://www.submarino.com.br)

site)
C) qire você deseja briscar?

,,t.u- 1t.i

a)0

Oferta Wowl Cartão Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Note 8 iPhone Prime Viagens Venda no Sub

.l (htftfr0aó,râsbClwrirurcioÍmdb/Êdp(ódolr§úúíàrino.com.br/categoria/.

íhttos://imaoes-

submarino.b2w.io/produtos/o1/00/,tem/1 4357/6/1 4357667 1 SZ jog)

Cilindro Aliança Para Fechadura Com Rosca C400 Cr
(cód.1 4357667)

vendido e entregue por marson í/lojista/marson/7247209000101)

R$ 16,50

357667?buyboxField=&buyboxToken=&offerType&productld=1 4357667&productSku=14357665&selk

Calculâr Írête ê prazo

OK

Quem viu este produto, viu também



185

Login Tethanorte
Televendas: (1 1) 3434-361 0
De seg a sex das Bh às 1 Bh e sáb das Bh às 1 6h
CanaI Empresas: ('l 1) 3787-1000
De seg a qui das 8h às 1 th e sex das Bh às 1 8h

Comore Ontine
Área Externa
Banheiro
Climatizacão
Cozinha e Lavanderia
E[étrica
Ferraoens
FerramenEas
Hidráutica
ltuminação
Materiais de Construção
Oroanizacão e Decoração--[ -rs e Revestimentos
Portas e Janetas
Seouranca e Comunicação
Tintas
Oullet
ôrçamenlos
Nossas Loias
Servicos
Helo Desk Premiado
Aiuda
Meus Pedidos

0
Meu Carrinho
TotatRS,00
Finatizar minha comora >

lssento sanitário Eco universal
390981001 1100 branco lncêpa
Código Ref.: 1474634

'. :"'; l.',1 | t )1:t.i:,\,i.:.:'j-::.))

Telhanorte ) Banheiro ) VasosSanitárioseAssêntos > A§sentoSânibário

De: &$34rSO

por: R$ 28171
Economia de R$ 6,19
Í=t
[=l Ver detôlhes

1

0 que você pracura?

i,..l: negras de Retirada

m





IMPRENSA

(l2tlogin)

10ü
(/rss-

br.xml

. , (https://registro.br)

(http://nic.br)
(HTTP://NrC.BR/TMPRENSA/)

Cnrldr . .d.J.t .06 ^otd. ru 
",r 

bl6bF#
útu@dqrjis.Lil

(http://www.cidades. registro.n ic.br/)

ACESSAR CONTA

CONSULTAR

Whois

í
1

1

telhanorte.com.br

Versão com informaçôes de contato (/2/whois?qr=telhanorte.com.br&c)

Copyright O NlC,br

A utilizaçáo dos dâdos âbaixo é permitida somêntê conÍormê descrito no Têrmo de Uso em https://registro.br/termo (htlps://registÍo.bÍltermo), sendo pÍoibida a sua

distribuição, comercialização ou ÍeproduÇão, em particular para Íins publicitários ou pÍopósitos similares.

2017-10-09 1ô:50:14 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titular:
documento:
responsáveI :

país :

c -titulan:
c -admin :

c -técnico:
c -cobranÇa :

servidon DNS:

status DNs:

ú1timo AA:

servidor DNS:

status DNS:

último AA:

sêrvidor DNs:

status DNS:

ú1timo AA:

c riado:
alterado:
expiração:
status :

telhanontê. com . bn

CoNSTRUHEGA - Megacenten da Constnução Ltda
o!.a4o.986/OOOL-o 
SA]NT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI

BR

SGSGO

5G560

DET81

DE 8138
nsl.Iocâwêb.com.br
o8/t0l2o!7 A

08/rolzo!7
ns2. locaweb. com. br
o8/70/20L7 AA

08/rol20L7
ns3. locaweb. com. bn
ggltglzot7 A

g8/lo/2s17
!t/97/2000 *)82509
!2/s6/ZOr7
!r/07 l2sL8
Publicado

SGSGO

SGTS Saint Gobain

DL -SGBR-Internet -Domalns@saint- gobaln. com

BR

07 /o4l20Ls
LllgL/20L7

DE 8138

Department BILLING

billing@nameshield. net
BR

L8/03/zsOs
78/01/2s05

DET81

Depantment TECHNICAL

technical@nameshield. net
BR

17 /s)/2005
78/08/2017

contato (rD)
nome :

e-mail:
país:
cniado:
alterado:

Contato ( ID) :

nome:

e-mail:
pâÍs:
c riado:
alterado

i

l

I
í

l

ââ

Contato (ID):
nome :

e-ma11:
país :

c riado:
alterado:





(https://qyw.subma rino.com. b r I mapa-
do- ffi§ (http:/iwww.submarino.com.br)

site)
O que você deseja buscar?

{0?
0

Ofêrta Wow! Cartão Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Note I iPhone Primê Viagens Venda no Sub

.. (htQpiáq,pee'tUsaOsdqrilE/óstsgtsidúú#8@Dom.br/categoria/457855)

(httos://imaoes-

submarino.b2w. io/produtos/o 1 /0o/item/20639/1 /20639 1 97_í SZjog)

Tinta Spray Profissional Branco Brilhante Etaniz 500ML - Uso Geral
(cód.206391 97)

vendido e entreguê por mandacaru ferragens (/lojista/mandacaru-ferragens/10997698000115)

R$J2+e (16% de dêsconto)

R$ 10,00

i39197?buyboxField=&buyboxToken=&offerType&productld=20639197&productSku=20639196&selle

Calcular frete e prazo

OK

Quem viu este produto, viu também

Smartphone LG K10 Novo Dual Chip Android 7.0 Têlâ 5,3'32G8 4G 13MP - Dourado

*. .:. ,i : ,: (16)

2Í oÍertas a partir de

R$ 749,00 ,,, ,,..
7x do R$ 107,00 sêm juros

(/produto/131í 57761?DCSext.recom=RR_item_page.rrl -ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rrl -

ClickCP&nm_ranking_rec=í )

ru

[j

*



(https://www.submarino.com.b r I mapa-
do_ ..':,":,::r (http://www.subniarino.com.br)

site)
C) qLre você deseja buscar?

408

a)0

Oferta Wow! Cartãô Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Note I iPhone Prime Viagens Venda no Sub

'. (htÍ{inYfls pâanhlmrEtdreoor(hlplcgoúidúEíf&BF.com.br/categoria/45.

(httos://imaoes-

submarino.b2w.io/orodutos/o1/00/sku/26953/6/2695361 8 1 SZ.ipo )

Tinta Esmalte Coralit Brilhante Gelo 225m1
(cód.2695361 6)

vendido ê entregue por c&c casa e construção í/lojista/cêc-casa-ê-construca0/63004030000196)

R$ 12,99

)53616?buyboxField=&buyboxToken=&offerType&productld=26953616&productSku=26953618&selle

Calcular frete ê prazo

OK

Clientes como você também viram


