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São Paulo, 27 de janeiro de 2015.

Ao

MM. Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba

Avenida Anita Garibaidi, n ° 888, 2° andar, Bairro Ahu

CEP 80540-180 Curitiba/PR

Ref.: Oficio n° 700000257224, de 19/01/2015

Processo n° 5073475-13.2014.404.7000/PR

Classe - Assunto: Pedido de busca e apreensão Criminal

Requerente: Ministério Público Federal

Requeridos: João Ricardo Auler, Gerson de Mello Almada, entre outros

Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal,

Vimos, pela presente, em atendimento ao ofício judicial anexo, recebido por essa instituição em 22

de janeiro de 2015, expor e requerer o quanto segue:

Conforme determinado por V. Exa., efetuamos o bloqueio das contas existentes em nome dos

Requeridos, Gerson de Mello Almada (CPF 673.907.068-72) e João Ricardo Auler (CPF

742.666.088-53) na Credit Suisse (Brasil) Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("CS") e

na Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores SAfCSHG"). §

O Requerido, Gerson de Mello Almada, possui duas contas de investimento:

(i) n° 102177 na CSHG, com saldo em conta corrente equivalente a R$ 1,025.439,64

(Um milhão, vinte e cinco mil reais, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e

quatro centavos), o qual será oportunamente transferido para a conta judicial (doc.01).

(ii) n° 71431 no CS, que se encontra sem saldo (doc.02).

O Requerido, João Ricardo Auler, possui cinco contas de investimento, sendo três na CSHG e

duas no CS, conforme abaixo:

(i) n° 72160 na CSHG (doc.03):

- com saldo em conta corrente equivalente a R$ 6.310,34 (Seis mil, trezentos e dez

reais e trinta e quatro centavos), o qual será oportunamente transferido para a conta

ÜCfE

- aplicação no fundo de investimento CSHG Dl Private FICFÍM Referenciado com saldo

líquido de R$ 1.066,31 (Um mil, sessenta e seis reais e trinta e um centavos), o qual

entendemos que pode ser mantido na CSHG, devidamente bloqueado a favor deste

Juízo, para possibilitar rendimento superior ao que seria obtido na conta judicial;

- custódia de renda fixa de Debênture de Infra-Estrutura, emitida pela Vale S.A., em

15/01/2014, com vencimento em 15/01/2021, com taxa de IPCA, acrescida de

6,46% e pagamento anual de juros, equivalente, nesta data, a R$ 112.352,67 (Cento

e doze mil reais, trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a qual

pode ser mantida na CSHG, devidamente bloqueada a favor deste Juízo, até seu

vencimento em 15/01/2021.
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(ii) n° 96602 na CSHG (doc.04)

- com saldo em conta corrente equivalente a R$ 352.42 (Trezentos e cinqüenta e dois

reais e quarenta e dois centavos), o qual será oportunamente transferido para a conta

judicial;

- aplicação no fundo de investimento CSHG Dl Private FICFIM Referenciado no valor

líquido de R$ 49,791,50 (Quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e

cinqüenta centavos), o qual entendemos que pode ser mantido na CSHG, devidamente

bloqueado a favor deste Juízo, para possibilitar rendimento superior ao que seria obtido

na conta judicial;

- custódia de ativos negociados na BM&F Bovespa que totalizam, na presente data, R$

329.853,93 (Trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e noventa

e três centavos). Entendemos que a custódia das referidas ações pode ser mantida na

CSHG, tendo em vista que eventual alienação deverá ser objeto de recolhimento, pelo

cliente, do imposto de renda incidente sobre a valorização havida, entre a data de

aquisição e data de alienação e, ainda, que determinados ativos distribuem dividendos

aos seus acionistas esporadicamente. Referidos ativos já se encontram devidamente

bloqueados a favor deste Juízo.

(iii) n° 91391 na CSHG (doc.05), que se encontra sem saldo,

(iv) nD 66987 no CS (doc.06), que se encontra sem saldo.

(v) na 67324 no CS (doc.07), que reflete unicamente a custódia dos ativos negociados na

BM&F Bovespa, já devidamente informada na conta n° 96602 mantida na CSHG.

Assim, é a presente para:

encaminhar os extratos das contas mantidas no CS e CSHG pelos Requeridos;

(ii) no tocante ao Requerido João Ricardo Auler, requerer seja deferida a transferência para

a conta judicial unicamente dos saldos em conta corrente informados acima e a

manutenção do saldo remanescente investido tal como se encontra atualmente (fundo

de investimento, renda fixa e ações), bloqueado a favor deste Juízo, considerando a

possibilidade de rendimento superior ao que seria obtido na conta judicial, bem como os

impactos fiscais decorrentes de eventual alienação;

(iii) solicitar os dados bancários da conta judicial para efetivação da transferência do valor

total de R$ 1.032.102,40 (Um milhão, trinta e dois mil, cento e dois reais e quarenta

centavos), correspondente à soma dos valores que se encontram atualmente na conta

corrente dos Requeridos (R$ 1.025.439,64 + R$6.310 34 >R$ 352,42).

Sendo o que nos cumpria, aproveitamos para apresentar

consideração.

CREDIT SUISSE (BRASIL) CORRETORA DE TI
imi A Odilor,FemanciesJPi

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA J3E V

WILSON RAMOS NETO

Procurador

elevada estima e distinta

S MOBILIÁRIOS S.A
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CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFfO

Relatório de Posição Consolidada Diária

102177 | Data Posição: 26/01/2015

Composição da Carteira (%) Consolidado

Tipo

| (Jante Uarante

Total

Saldo Liquido

t.025.439,64

1.025. «39,64

Salda Bruto

1 Xa5.439,64

1.0X8.438.64

% da Carteira

100,00%

IM.MIt,

Quan&tadc Sílílc Liquido SaHeBwto K+IOF

Conto Corrente

C/C 1.025.439,64

1.02S.439.Í4

1.025.439,64 0,00

1.035.439.64 0.00

Ctuadro de Avisos

Este retalnrio e informalwa. Paia , lavur eníai em contato carn c seu Asseisoi de investimentos ou verificai o enlrato mensal.

BEB relateda * um Informativo « detllnaúo aoi colIfUt d* fundo, I>Aq rsprasentanda oferta ou pubUc|dada As lenla

hnjlgadu nhn afia líquidas de imr-O9tO*. A rcnlAb^Uada ObUda nc passado rào FepreftBnt» DarAnlla *í ifrnlnb1 nJ.ití

undos de IrTVBBtímenhTS n^o condam Eím a aafanti* da AdirülUBlrador do fundo, geaTor da carteira, de <jui. -ju» i mft

*guro ou aindn. de Funde Sai-q nfldof dv OAdltD» * FGC. E nutnsndnds a Itiíuíh cuidadosa da regulamBrita <ID f

voEürntniü pjia tnifBsbdoraD apMcarqeL» racurso». P«rA mfllOraB nir.f rr-^cf,í ■- «ot> c ;l= ljii,^^ ■.::■- Fundos '. ■--ni.de*, '«V

m cdhEbEo com o e«u aua*a£>i Jp lnva«tJmtfiHift. Alandlrrrwiio a cllanfas Cnadll SulEsa Hadglnti-GrJffo - DOG: OH00

tfW.uhQ.COnvbr/Contnlo. Ouvidoria - DDG. OBOO 77 30 100 - WWWnC9r1flrCCm.br/Duvldoila.

ANBIMA

A [.'r---,niti' insUTui^aj âderíu

Cútírgo AfJBiMA rie fiegulfl^o

Mplhotps Práticas para

Fundas de invesrimenio.

CtM iv nl. | UhJ IU | -JM4
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7143!

GERSON DE MELLO ALMADA Data de Emissão: 26/1/2015

R DES AWIORIM LIMA, 250 - AP 81 Data Referente: 01/01/2015

MORUMBI -SAO PAULO

05613-030

Valores em R$

A partir de 1° de outubro de 2013, passarão a vigorar as Regras de AtuaçSo Oo Credit Suisse nos mercados orgenijados de valores mobiliários administrados pelaCETIP,

dísponrVeis flm nosso srte https://br.credrf-suisse.co<n/

(I) Valor de Referência, nao reprasanta oferta ou resgate antecipado.

(S) Refere-se à última cotação média disponível até a data de referência por lote padrão da ação.

(3) 0 valor liquido de resgate de Fundos é estimado. A incidência de IOF é definida na data do resgate,

(-1) Ulbma cota do más anterior.

(5) Os «suores de denvatívos Mamados neste extrato nSo representam veíor de mercado.

(6) O valor nao Inclui quaisquer encargos da|uros e multas.

Para ativos sem vai» de mercado disponível foi adotado o valor zero.

Ativos podem estar bloqueados em garantia, nos temos de contratos celebrados com as entidades do Credit Suisse. Para maiores esclarecimentos contate seu gerente de conta.

R - FUNDO DE INVESTIMENTO , FIC - FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL , FÍA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES , FIP ■ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ,

FIM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO , FIE - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR , FIR - FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO.

O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAl DECORRENTES.

Extrata provifdria, «uffllte ■ afuste» posterior».

Pari mais infornuçõci conluie o im gerente de conta ou a Central da AtandlmHito, taMone o™0 55 BT 7 í ou oce»; d nane Mt www.credrt-iulisa com

Cwíral de ataridiínento w imrestidoi - R.Leopoldo Couto de MagiíãM Júnior, 700 IDandar - 04542-000 - Itaim Bit* Sao Pauto - SP - Brasil

T«l'080066 8Í 7? -Fw (11)3701 -SSÍI -fiJe.tonosco@aedit-suisse.com

Extrato par* simples confarfnda

CCCO-OJOI tpuB jhj nlenaj
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CREDIT SUISSE HEDGING-GRtFFO

Relatório de Posição Consolidada Diária

72160 | Data Posição: 26/01/2015

56/01 «015 t-MT

mposíção da Carteira (%} Consolidado

Tipo

■ Conta Corrente

| Fundos

H Renda Fixa

Total

Saldo Liquido

e.310.34

iifflaaiBiiiiiiiwiM
112.35Í,67

119.729,31

Saldo Bruto

6.310,34

nmM
11S. 352,67

119.734.SS

% da Carteira

5,21%

" ' , O.S9*

93,8í%

100.00%

Conta Corrente

S.IUO Uquldo

6.310,34 6.310.34 0.00

0.00

Fundos

CSHS Dl WWATE RC F! REFERENCIADO 36/01/2015 I9Q.B6Í.S 5.6ÍC0401

BJ 10.34

t.066.31

S.310,34

1.071,55 5,34

DeTinFRA 1^+6 46*15/01/2021 S/U0WLE1B

Quadro de Avisos

26/D1/M15 100 HÍ3,53

1.066.31

112.35I.S7

I13.352.S7

1.071,55

111.352,67

11I.35S,67

5,21

o.oo

0.00

Este relstàno é aifornalNo. Pwa maioras inlarmaçõHí, favor anirar em contilo com o seu Aisesso- de i s ou vfliificaí a erfralij mans

ErLe rtimorlcr e um iíiíormailva e deitlnAda aos coíliíu^ >H fundo. nAo rsprasentando oTeria ou pubNcHada. Aa re.,lrtbil«IMni

divulfledns n&o aâo liquidai d* lmpü«oa, A r«nt«bllkl*dw obtida ns pasoado nHa itpit^tnírt garantia d= nnUtbll'dJKl«i fllturd.

Fundos dr* InVastlm*níaa rso iiceilH-n com ■ gwwrtlB <Jo ndlmlnlHradOT do funde, qesio* da carteira, de qualquar nifiarnin^

Eagurc ou alrrdn, da Fundo âarantide de Créditos - FGd E re^mendnd,i a laftura culdads&a de r«gultun«nlo <<a fülhlo <J«

nvortimenta paio iiwaBtldDi ao nphca' seus incursos. Para m.,,-i, -. tnf«rrnAÇO«5 Sobre as lauEdoa Fundos mvest|d<i$, favttf anlriir

mi conlaio com d mu aa»u« O> tr-v=ttr':'entw AtS"dlinwnKi a cMantaff Ci^.iil Suísb« Hecfging-GnrTo - [íDG 0800 55H 777

Aww.cBha.com.br/contotD. OuvkJuita - DDG, qsog 77 20 lüü - www.catiq.cam.br/ouvidoria.

■» IH 1111CJ1L JiPD?ic

/xv
ANBIMA

A premente Insiftutçâa aricrlu ao

Codige ANBtMA cie Regulada e

Melhores PráTícas para r>s

Fundos de investimsíito.
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CREDIT SUISSE HEDG1NG-GRIFF0

Relatório de Posição Consolidada Diária

96602 | Data Posição: 26/01/2015

Rugfra Fsdw

imposição da Carteira (%)

Saldo Bruto % da Carteira

Conta Corre rife

C/C

Fundoi

CSHG a PfilWTE F1C Fl HEFEHENCH

Dal» Püslçto OuantidMe

31/2015 8911,4061

Smkto Uwklo

5,61034

352,43

355,4Í

49.791,60

09.791,50

353,42 0,00

0.00

50.087.47

CSAN3

GGSR4

MYPK3

PETR1

RLOG3

36/01/2015

01/2015

36/D1/20I5

26/01/5015

56/01/2015

26/01/3015

26/01/3)16

58/01/2015

38/01/3015

73.710.0C

51.678.00

120.169.93

-4,830,00

9.240.00

-i.aso.oo

40.425 00

O.CO

0,00

0 M

o.oo

OíO

6.291,00 0,00

(1,01)319.853,93 329.tS3.S3

Quadro de Avisos

Este fíleiodo e informativi). Para macias in+«írkflr^e5, lavor entrar em conlato com u Assessor cte invas&Twfltn ou vaniicaí Q engato mensal.

LHiCh * um Informativo a destinado hs cü(h!bí 4a fundo, nfla r«pr«*niando □feria ou pubttcldjtda- Af ranHbHld*d*9

4Jvulo«a>rf nlht» lio Ilauldas ifa impotMi, A r*nt*nMKlAd« <rbUdfl no passada nAa i-epieícnln oarvitla Ur rantablhdod*i futiara.

Fun4>os d* ^nvaattmaritott noo cantam com a garantia do admlnltirador do rundo, gaator de certalra, da qutlquar macanJKmo

■«gura mi ahida, do F-mdo Qwnntidof de C.#drtc-i - I'GC Ê racomandada a ie"ura ^uidndusi 4o r4flUlainwila do funda d*

lTTW*Hrr>cntD pelo inVHUdDi ■□ npltcai hüs rtcurios Paru "i,i»»c> tr^TormaçOas sobre a? lí.i^ajs FuiitJtv. lnv«*lldDrG, faVorantrar

•í" contato ■ -iH.i o A*U ■usasBor da Invaisttmantofl. Alandlmoito s CUvntaa Credif 5uls&a H«dglnfl-GrlTTo - DOG: OflOO 5BA 777

wivwcBhg.corn.br/cDntBlo- OuvWorta - DDG. 08O0 77 20 100 ■ ^wiw CEhg.com.br/nuvtdo*'*,

■ L«l Ha [ l

ANBIMA

A pra^Hme in^iuiçâo ide r^u .10

Código ANBIMA do R#gula<;ão e

Mefhores Práticas psra 04

Fundos tle inueílimenlo.
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CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO

Relatório de Posição Consolidada Diária

91391 | Data Posição: 26/01/2015

"I -*■*■- ■■■

ftugru. Todos

imposição da Carteira (%) Consolidado

Tipo

H Lunlu LurienlH

Saldo Líquido

0£O

Saldo Bruto
' '1 1 ^■■IIIIBl'ld 1 ■■■■■■■■

0,00

& da Carteira

0,00%

0,00 .'■-'■; 0.00%

Ativos

^■■■■■■■■■■■■■■■■■1
Conta Cofrnnls

c/c

Quadro de Avisos

36/01/2015 0.00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

Ü.00

'.■'.'; -f-Lj; ■ 3 - r' -' l1.1 ,- Para mabres informaçõBs, lavor çntrar em cordato corri o seu Assessor de investimentos ou venftcaro erfialo

Ente rolBlúriD * um Informativo * d«Elnada bdi eallvtu 4* fundo, nAO r*pl*«snUndn oferta ou publicidade. As ren;abiiKíadas

divulgadas nfio sJo líquidas da impostos. A imlnbMld*Jo DbUda no passado nâo rapraunta gai-ju-tt.a de reniabilidade: futwa.

Fundos de in\csíLmenToi nao cantam com ■ 0«fVK1a do vllTÚfíttímaot tio Fundo, aesior da certeira, de qunlquef m*£■ nni^t-i,i

oaguro ou ainda, da Funde □aranildor d* CiAdltoib - ' íiC Ê rvoernandade. a iattura cuidadosa do ■ *hi_■ drnenta do fürkdo dq

invo-Linienid p&o InHeisUdor ao «pUcar««iji r«CI^U(. ParA maLOr** tnrQrjnaçDflE, sobra as Uia^Ca; Puihili^ invaslldíW, TfltfOf enTroT

■m conTaia COHl a aau Bfls«lSür da lnvo*HmertlU*, Atandkmwita a, cllanias Credil Suls&e He Jjiii^-tji ilTo - ODQ:

www.cahg.EiDm.br/CDntBio. Ouvidoria - DD& 0Bf>D 7T 30 100 - WWVrcahfl.COm.br/OuvJoarla.

m |UDiH|CEAEMDÍHÒCi4éOÉH 1«tr>C

ANBIMA

A pre&enle Instituição adpiiu a

Código AM BIMA tle Regtrlaíão

Mplhoreí Práticas para

Fundos de invE^tinsmo-
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66897

JOÃO RICARDO AULER Data de Emissão: 26/1/2015

R MARANHÃO, 297 - APT 91 Data Referente: 01/01/2015

HIGENOPOLIS -SAO PAULO

01240-001

Valores em R$

A partir de 1° de outubro de 3013, passarão a vigotar as Regras íe Atuação Oo Credit Suisse nos mercados organuados de valores mobiliários administrados pela CETIP,

disponíveis em nosso site httpsiZ/br .credit-sjisse.com/

(1) Valor da Referência, não representa oferta ou resgate antecipado.

(2) Refere-se à última cotação média dispcnr/d até a data de referencia por lote padrão da ação.

(3) 0 valor líquido de resgate de Fundos é estimado. A incidência de IOF é definida na data do resgate,

(4) Úlbma cota do mês anterior.

(5) Os valores de derivativos infomados neste extrato nao representam valor de mercado.

(6) O valor nâo inclui quaisquer encargos dejuios e multas.

Para ativos sem vaior da mercado disponível foi adotado o valor zero.

Aüvos podam estar bloqueados em garantia, nos termos de contratos celebrados com as entidades do Gedit Suisse. Para maiores esclarecimentos contate seu gerente de conta.

fI - FUNDO DE INVESTIMENTO . FIC - FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL , FIA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES . FiP ■ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ,

FIM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO , FIE - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR . FIR - FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO.

O FUNDO FODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAl' DECORRENTES.

Extrato provisório, «j^rlto a ajustes posteriores

Pira mall informações, &>nt«le o mi flemnta de cont. ou a Central de Atendimento, Isleíune dboo 55 67 77 uu kh» D mi» site www.credil-iuiau.com

Cential de atendanenlo ao investidor - R Leapddo Cfljfo de Magalhães Júfixy. 700 10 anda - 04542-OCO - Itam Bbf Sáo Paulo - SP - Brasil

Telr06O06S 87 77 - Fa>: (11)3701 ■ BB4T - f*t mnoscogtrsdrt-suitM.com Owrloní . 0800 77 MIOO

E-tfalQ paia Amplos TOnierència

cox-ocoi rpwi ido nwn»>
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JOÃO RICARDO AÜLER

R MARANHÃO, 297- APT 91

HIGIENOPOLIS - SAO PAULO

01240-001

Data de Emissão:

Data Referente:

67324

26/1/2015

01/01/2015

Valores em R$

Investimentos

Renda Variável

Derivativas

Total

Valor

341.1S3.60

735,00

341.858,60

Portfúlio

99,78%

0,32%

100.00%

Posição Patrimonial

Renda Variável

AcBes

CSAN3

GGBR4

ITUB4

kipks

PETR4

RLOG3

Total

Darivaüiíos isj

OpçSas

ITUBG61

ITUBS76

ITUBS82

Total

Código

CSAN3

GGBR4

ITUB4

MYPK3

PETR*

HLOG3

Quantidade

2.700

5.800

3.531

3.600

3.500

2.700

Vencimento

20/07/2015

50/07/2015

Cotação Mercado(2)

28.85

9.53

34,60

12,20

10,03

2.86

Valor Base

(3.500,00)

(3.500,00)

Vofor Mercadod)

77.895.00

55.564 .CO

122.172,60

«,700,00

35.070.00

7.722,00

Valor Líquido na Curva

(4.830,00)

(3.675.00)

736,00

Portfúlio

22,79%

16,25%

35,74%

12,49%

10,26%

2,26%

Portfüto

(1,41%)

d,oa%)

0.22%

Exirata paf■ simples conftfincha

COOJ-QIEI |pn usa m
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67324

A partir de I" de artuoro da 2013, passarão a vigorar as Regras de Atuado do Credü Suissa nos mercados organizados de valores mobiliários administrados pela CET1P,

disponíveis em nosso site ritlps;//brcredit-3uisse.com/

(:) Valor de Referência, não representa oferta ou resgate antecipado.

(2) Refere-se àúlfema cotação média disponível até a data de referência por lote padrfio da ação.

(3) O valor líquido de resgate de Fundos é estimado. A incidência de IOF é definida na data do resgate.

(4) Ultima cota do mês anterior.

(5) Os valores de derivativos informados neste extrato nao representam valor de mercado

(6) O valor não inclui quaisquer encargos de juros e multas

Para alivos sem vslor de mercado disponível foi adotado o valor zero

Ativos podem estar bloqueados em garantia, nos termos de contratos celebrados com as entidades oo Credrt Suisse. Para maorus esclarecimentos contate seu gerente de conta

Fl - FUNDO DE INVESTIMENTO , FIC - FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL , FIA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES , FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ,

FIM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULT1MERCADQ , FIE - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR , RR - FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO.

O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAl DECORRENTES.

Ertnto piDvkúrio. ujaíto a ajustes posFenores

Pnn mab WormaçAai, CDnUtft o seu garante de conta ou ■ CaniraF de Atendimento, tdofone OBQO SE a? 77 ou acene o nono ttít wwwcr«dlt-tui»e«om

Contrai de atamímarflo » irrveçBdnr - R. LeopoWo Couto da Ma9fllhao5 Júnior, 700 tOaxíar ■ Otóií-COD - lt»n Bibi Sèo Paulo - SP - Brasil

T*0a00SSa7 77 ■ Fb. (1t) 3701 -8841 - falii.cimiK0@cwstlt-5iliSEE.riim Ouvidoris : CSC07? 20100
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