
CDHU II
INVOLUCRC N: 3

OUTROS CCMPONENTES DA PROPOSTA TECNICA

CCI'iC3ÊRE\C¡A N: 1 5t, 1 I

Proposta Técnica:
Capacidade de Atendimento

L tcita nte

RINO PUBLICIDADE S.A.

CNPJ 60.883 261tjjü-29

)
RII\O



I

t;



CDHU I
INVÓLUCRO NO 3

OUTROS COMPONENTES DA PROPOSTA TÉCNICA

coNcoRnÊructn No 150/18

Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento

Licitante:

Rino Publicidade S.A.

cNPJ 60.883.26 1 t0001 -29

r
RII\TO COM
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a) Relação nominal dos principais clientes da Rino Publicidade, com a especificação do
início de atendimento de cada um deles
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RIT\tro COM
Empresa

. Albaugh Brasil (proteção de cultivos)

. CIEE - Centro de lntegração Empresa-Escola

. CCP - Cyrela Commercial Properties
- Grand Plaza Shopping - Santo André
- Shopping Cidade São Paulo
- Shopping D - São Paulo
- Tietê Plaza Shopping - São Paulo

. Dalka do Brasil (caixas d'água Acqualimp)

. DSM Tortuga Nutrição Animal

. Ducati Motos
o GERDAU Aços Longos S.A.
o International lndústria Automotiva

(motores e geradores MWM)
. Química Geral do Nordeste (Church & Dwight)
. Scania Latin America Ltda.
o Sindigás - Sindicato Nacional das Empresas

Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo
. Vogel Soluções em Telecomunicações
o Zoetis lndústria de Produtos Veterinários

(antiga Pfizer Saúde Animal)

lnício de atendimento

Marçol2}19
Janeiro/1996
Março/2005

Janeirol2019
Fevereiro/2016
Abril/2019
Julho/2019

Junho/2008
Julhol20OT
Maio/2003

Abrill2011
Março/2O19

Janeiro/1965

(

s
,{v. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 I 1) 215t-8300/3S86-8300 www-rinocom.com.br

Fitiada à I E O fll THE GLoBAL INDEPENDENT C0Mt\4UNICATIONS NETWORK



RII\TO COM
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RINO COM

b) A quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no mínimo nome,
formação e experiência) dos profissionais que poderão ser colocados à disposição da
execução do contrato, discriminando-se as áreas de estudo e planejamento, criação,
produção de rádio, TV, cinema, internet, produção gráfica, mídia e atendimento.

ù
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COM
Quantificação: oito profissionais compõem o grupo de inteligência de planejamento da
agência, coordenado pelo diretor de planejamento.

Qualificação:

Rino Ferrari Filho
Diretor-presidente e integrante do grupo
de inteligência de planejamento

Formação:
Graduado em Administração de Empresas com especializacão em Marketinq pela
PUC/SP _ 1978.
Certificate of Proficiency in English - The University of Michigan.
Especialização em Marketing - Carlow College/Universidade Católica da Pensilvânia (EUA)

- 1980.
CPSI - The Creative Education Foundation - State University - College (Buffalo, New York)
- 1981.
Políticas y Estrategias de Marketing - PUC/Esad (Barcelona) - 1978.
ldiomas: inglês, espanhol e italiano.

Experiência:
Com 45 anos de experiência na ârea, começou sua carreira em 1974 na For Sales
Publicidade e Vendas. Desde 1976 atua na Rino Com, onde passou pelas áreas de
planejamento, atendimento, mídia e relações com o mercado.
Na área pública, atuou junto a clientes como as Secretarias da Educação, de Agricultura e
Abastecimento, da Cultura e de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Prefeitura
de lndaiatuba, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e lnveste São Paulo.
É membro do Conselho de Ética do Conar, como representante da Abap; membro do
Conselho Executivo do Cenp, como representante da Fenapro; e diretor do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de São Paulo (Sinapro-SP).
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RI]\O COM
Maurício Noznica Penessor
Diretor de planejamento e coordenador
do grupo de inteligência de planejamento

Formação:
MBA Executivo em Marketing - Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) -
2002.
Graduação em Publicidade e Propaganda - Universidade Metodista de São Paulo - 1999.
ldiomas: inglês e espanhol.

Experiência:
Possui 22 anos de experiência na érea, tendo iniciado a carreira em 1997 nas funções de
planejamento de marketing/comercial e atendimento no Grupo Mídia On-Line, ocupando
depois a gerência de marketing da Aon Warranty Services, Zero13 Beer e Mãe Terra
Produtos Naturais. De 2005 a 2008, foi gerente de planejamento estratégico da agência
Cappuccino Digital, desenvolvendo campanhas para clientes como Coca-Cola, Canalsony,
Banco Real, etc. Está na Rino Com desde maio de 2008.
Na área pública, atendeu na Rino clientes como Prefeitura de lndaiatuba, Saae lndaiatuba,
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e lnveste São Paulo.

Demais integrantes do grupo de inteligência de planejamento:
Fernando Piccinini Júnior - vice-presidente de criação. O currículo resumido está na área
de criação.
Esdras José Maciel - vice-presidente executivo. O currículo resumido está na área de
atendimento técnico.
Tânia Botelho - diretora de mídia. O currículo resumido está na área de mídia.
Dupla de criação - o redator e o diretor de arte escalados para cada job/cliente.
Executivo de atendimento - o profissional de atendimento responsável pelo cliente.

\
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RI}{O COM
Área de criação

Quantificação: quatro profissionais

Qualificação:

Fernando Piccinini Jr.
Vice-presidente de criação

Formação:
Cinema, Rádio e TV pela ECA/USP - 1982 (incompleto)
ldioma: inglês.

Experiência:
Há 43 anos na área, iniciou sua carreira em 1976 na Franco Paulino, Moraes Propaganda
como redator, passando em seguida pela Herald Propaganda. De 1979 a 1982, também
como redator, atuou na Rino Publicidade, de onde saiu para integrar a equipe criativa da
Salles lnteramericana. Em 1988, voltou à Rino Com como diretor de criação e sócio da
agência.
Conquistou muitos dos mais importantes prêmios da propaganda nacional e internacional,
com destaque para o Profissionais do Ano - Rede Globo (duas vezes), Clio Awards (duas
vezes) e o Hall of Fame do Clio Awards (duas vezes).
Autor e apresentador do programa Boas Palavras (2001-2009), na Rádio Bandeirantes.
Tem os seguintes livros publicados: Boletim de Existência - poesias (1999), Caetano de
Campos (2000), Boas Palavras (2002), Boas Novas Palavras (2004) e Catedral da Sé
(2005).
Na área pública, trabalhou para clientes como as Secretarias da Educação, de Agricultura
e Abastecimento, da Cultura e de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, FDE,
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), lnveste São Paulo, Saae lndaiatuba e
Prefeituras de Vinhedo, Rio Claro e lndaiatuba.
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RINO COM
Hélio José de Oliveira
Diretor de arte

Formação:
Desenho lndustrial pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) - incompleto
Curso de llustração na Escola Panamericana de Arte.
Curso de Teatro Emílio Fontana no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).
ldioma: inglês.

Experiência:
Soma 42 anos de experiência na ârea, tendo iniciado a carreira em 1977 como diretor de
arte na MPM Propaganda, onde permaneceu por cinco anos. De 1982 a 1992 trabalhou na
Almap/BBDO, depois na Rino Publicidade por dois anos, na Salles DMB&B por quatro anos,
dois anos na Futura. Propaganda e três anos na J. Walter Thompson . De 2002 a 2008,
dirigiu como sócio a lmã Propaganda. Voltou à Rino Com em novembro de 2008.
Tem várias participações como jurado do Clube de Criação de São Paulo, onde também
exerceu o cargo de diretor cultural.
Contabiliza em seu currículo 9 prêmios internacionais (Festival de Cannes, Hollywood
Radio and Television Society, lnternational Film and Festival of New York e Fiap - Festival
lbero-Americano de Publicidade) e 35 nacionais (Prêmio Colunistas Nacional, Anuário do
Clube de Criação, Fest Rio, Profissionais do Ano da Rede Globo e Voto Popular da Revista
About).
Na ârea pública, trabalhou na Rino Publicidade para clientes como Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET), lnveste São Paulo, Saae lndaiatuba e Prefeituras de Vinhedo
e lndaiatuba.
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RINO COM

Paulo Alves Lopes
Diretor de arte

Formação:
Graduado em Publicidade e Propaganda - FMU/Fiam - 1999
ldioma: inglês.

Experiência:
Acumula 22 anos de profissão, tendo iniciado sua carreira em 1997 na CAZ Propaganda.
Em seguida, foi para o Estúdio Moss Design. Sempre como diretor de arte, passou ainda
pelas agências Adag e Lumina Americas antes de entrar para o time da Rino Com, onde
está desde 2001.
Na área pública, trabalhou na Rino Publicidade para clientes como Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), lnveste São Paulo,
Saae lndaiatuba e Prefeituras de lndaiatuba, Vinhedo e Rio Claro.

Marcelo Colares Borges
Redator

Formação:
Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC,MG - 1992
Especialização em Redação Publicitária na ESPM-SP - 1991 .

Experiência:
Com 30 anos de experiência na área, começou como RTV em 1989 na agência SMP&B
em Belo Horizonte, passando a atuar como redator em 1991 na Edição e Mercado, também
na capital mineira. Ainda em BH, em 1994, foi para a Lume Comunicação, como redator e
diretorde criação; em 1997, para a Osvaldo Faria Publicidade, como redator; e em 2003,
paraa agência Libra Comunicação. Em São Paulo, também como redator, trabalhou na Mix
Brand Experience em 2007, na Calia Comunicações em 2009, na Leo Burnett Taylor Made
em2011 e no Publicis Group em 2012. Está na Rino Com desde junho de2017.
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RINIO COM
Área de producão de rádio. TV. cinema. internet e produção gráfica

Quantificação : dois profissionais.

Qualificação:

Rita Regina Contrera
Diretora de produção de rádio, TV, cinema e produção gráfica

Formação:
Escola Superior de Propaganda e Marketing - 1978 (incompleto).
Apesar de não possuir formação superior completa, na página 53 da sua Carteira de
Trabalho consta carimbada a seguinte anotação:
"MlN|STÉR|O DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - O(a) portador(a) da presente
carteira Rita Regina Contrera foi cadastrado(a) neste Serviço como Publicitário(a), sob o no
2872, às fls. 413, do livro 06, conforme processo D.R.T.N. no 6560/83 em 2310311983."
Cursos de Artes Gráficas e de Direitos Autorais.
Participação em feiras internacionais:
- Feira de Artes Gráficas de Dusseldorf (Alemanha) - 2000 e 2004;
- Feira da lndústria Gráfica McCormick Place (Chicago, EUA) - 2005.

Experiência:
Soma 42 anos de experiência, tendo passado por agências como lvone Pacheco, MPM
Propaganda, Green Propaganda, MPM Lintas, Caio Dominguez e Colucci Propaganda,
onde permaneceu de 1995 a 2008. Está na Rino Com desde fevereiro de 2009 e tem sob
sua responsabilidade a gestão do departamento, respondendo pela produçäo interna,
negociação e contratação de fornecedores, controle de contratos de cessão de direitos, etc.
Sólida experiência de trabalho com contas públicas nas agências MPM, Colucci e Rino,
nesta última atendendo clientes como Saae lndaiatuba e Prefeituras de lndaiatuba, Rio
Claro e Vinhedo.
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RII\O COM

Teresa Cristina Cezar Lamboglia
Gerente de projetos de produção digital/internet

Formação:
Graduada em Propaganda & Marketing pela Unip.
Tecnóloga em Eventos pela Universidade Anhembi Morumbi.
Curso de Fotografia: técnicas e composiçäo de imagens; fotografia em estúdio; conceito de
iluminação; fotografia de espetáculos; conceito, técnicas e iluminação em teatros, shows e
eventos corporativos.
Informática (avançado): pacote Office (Word, Excel e PowerPoint); edição e tratamento de
imagens; diagramação (lnDesign).
ldioma: inglês (intermediário).

Experiência:
Tem 14 anos de experiência na área de comunicação e marketing, atuando em agências
de publicidade e marketing direto. lniciou sua carreira em 2005 na agência Sunset, como
analista de planejamento. Em seguida, foi produtora gráfica na Awica Comunicação e
gerente de projetos na Naked Lá na Vila. Chegou à Rino Com em maio de 2014 para atuar
na área de atendimento, sendo depois promovida a gerente de projetos na área de
prod ução d igital/internet.
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C M
Área de mídia offline. onl es soc ats

Quantificação: quatro profissionais

Qualificação:

Tânia de Oliveira Botelho
Diretora de mídia

Formação:
Bacharel em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) - Fundação Cásper Líbero
ldioma: inglês.

Experiência:
Possui 34 anos de experiência na ârea, tendo iniciado a carreira em 1985 como checking
de mídia na McOann Erickson. Em sua ascensão profissional, acumulou sólida experiência
em mídia em agências de publicidade, tendo também uma passagem por empresa
anunciante. Agências: McCann Erickson, Enio Mainardi, Rino Publicidade, Delta, Law
Bennett, DDB Needham Worldwide, Young & Rubicam e FischerAmérica. Empresa: Mister
Sheik Franquias, onde atuou como gerente de operações e marketing. Atividade docente
como professora de Mídia, Planejamento de Comunicação e Orientação de TCC na Uniban.
Voltou à Rino Com em maio de 2009.
Sólida experiência de trabalho com contas públicas nas agências Fischer América e Rino,
nesta última atuando para clientes como Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
FDE, Saae lndaiatuba e Prefeituras de lndaiatuba, Rio Claro e Vinhedo.
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RINO COM
Pilar Nardin dos Santos
Supervisora e planejadora de mídia

Formação:
Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Paulista (Unip).
Outros cursos e atividades: lnformática (lmpacta), Básico de Mídia no Senac-SP,
Assessoria de lmprensa no Senac-SP, Monitor Evolution - lbope, Sisen e Tom Micro -
lpsos Marplan, workshop Panorama do Marketing de Entretenimento na ESPM.
Certificação como profissional de mídia habilitada pelo Grupo de Mídia de São Paulo.
ldiomas: inglês e espanhol (intermediários).

Experiência:
Seus 12 anos de experiência profissional tiveram início em 2007 na agência SM2
Publicidade. Depois da SM2, passou pela Rino Com e pela Rai Comunicação, como
assistente/analista de mídia. Voltou à Rino em fevereiro de 2014, como planejadora e
coordenadora de mídia, efetuando análise de dados pré e pós-veiculação e pesquisa de
mídia, com utilização dos softwares MW, Planview, EasyChecking e Tom Micro. Ao longo
da carreira, já atendeu clientes como Trivago, Babbel, Good Games, Liberty Seguros,
Kopenhagen, Pizza Hut, Decolar.com, Playarte Filmes, Zoetis e Church & Dwight.

Andressa Pastrello Salmázio
Supervisora de mídia

Formação:
Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi - 2011

Experiência:
Experiência de 10 anos na área (5 comprovados). lniciou sua carreira em 2009 na Rádio
Antena 1, passando depois pelas agências Ponto de Criação, Moma Propaganda, Babel,
Talent Marcel e Rai. Nessas agências, atendeu clientes como Eletropaulo, Lojas
Americanas, Drogaria São Paulo, Time For Fun, Mercedes-Benz, Syngenta e Shopping
West Plaza. Domina todas as ferramentas de pesquisa e análise de mídia. Está na Rino
desde abril de 2018.
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RINO COM
Karina da Silva Ribeiro
Coordenadora de mídia digital

Formação:
Graduada em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) pela FMU/Fiam-Faam -
2013.
Cu rsos de especialização:
- Pacote Office: Excel, Word, PowerPoint e lnternet;
- Mídias Sociais na Prática - lmpacta Tecnologia - 2013;
- Facebook Ads - Gawa -2015;
- Google AdWords - Goobec -2015;
- lnbound Marketing - RD Station na Prática - 2016.
Ensino técnico: Arte Cênica - Teatro Escola Macunaíma - 200212005.
ldioma: inglês.

Experiência:
Com seis anos de experiência, iniciou sua carreira em publicidade em março de 2013 na
agência Degrau Publicidade e lnternet, onde permaneceu até abril de 2014, atuando em
atendimento e planejamento estratégico, elaboração de briefings e pesquisa. De junho de
2014 a março de 2018, trabalhou na agência Dennova Serviços de Apoio a Empresas,
atuando no atendimento e planejamento estratégico de ações de marketing digital,
elaboração de briefings, criação e gestão de campanhas de links patrocinados (Google
AdWords), criação e gestão de campanhas Facebook Ads, planejamento estratégico de
ações de inbound marketing, planejamento estratégico das ações de mídias sociais
(Facebook, Twitter, Linkedln, lnstagram e Pinterest), análise de resultados (Google
Analytics, Google AdWords, RD Station e Facebook Ads). Está na Rino Com desde julho
de 2018, como coordenadora de mídia digital, atuando na gestão e otimização de
campanhas no Facebook Ads, lnstagram Ads e Linkedln, gestão de campanhas de links
patrocinados Google Ads, acompanhamento de performance das campanhas, análise de
resultados e criação de relatórios.
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RINO COM
Area de atendimento técnico

Quantificação: 3 profissionais,

Qualificação:

Esdras José Maciel
Vice-presidente executivo e diretor de atendimento

Formação:
Graduado em Administração de Empresas com concentração/especialização em Marketing
pela Fundação Getulio Vargas (FGV/SP) - 1976.
Consta em seu histórico escolar da FGV ter cursado todas as matérias da área durante o
curso, a saber:
- f ntrodução à Mercadologia - 1o semestre de 1974;
- Pesquisa Mercadológica - 20 semestre de 1974;
- Seminário Mercadologia I (seminário opcional) - 1o semestre de 1g7S;
- Administração Mercadológica - 20 semestre de 1g7S'
- Seminário Mercadologia ll - 20 semestre de 1975;
- Estratégia Mercadológica - 1o semestre de 1976;
- Seminário Mercadologia lll - 1o semestre de 1976.
Curso de Gerência na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Faculdade de Ciências Estatísticas de São Paulo.
Curso de aperfeiçoamento Políticas y Estrategias de Marketing na PUC/Esad (Barcelona).
Participação no workshop "Supervisão em Administração", ministrado pelo professor
Michael Kriegsfeldt, presidente do Instituto de Gestalterapia de Nova York.

Experiência:
Experiência de 57 anos no mercado. Começou em 1962 na Rino Publicidade, onde passou
pelas áreas de administração, produção, mídia, atendimento, planejamento e direção de
operações. Atualmente, como sócio da agência, dirige o departamento de atendimento
técnico. Os departamentos de produção e mídia também se reportam a ele. Na área
pública, trabalhou para clientes como as Secretarias da Educação, de Agricultura e
Abastecimento, da Cultura e de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, FDE,
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), lnveste São Paulo, Saae lndaiatuba e
Prefeituras de lndaiatuba, Rio Claro e Vinhedo.
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RINO COM

Helara Cristina Venturoso
Executiva de atendimento

Formação:
Pós-graduação em Marketing na Universidade Metodista de São Paulo (incompleta)- 1995.
Graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo -
1 990.

Experiência:
Soma mais de 20 anos de experiência na área de propaganda, com atuação em ações de
marketing e promocionais, gestão de campanhas publicitárias com foco em resultados,
desenvolvimento de planejamento estratégico de comunicação e marketing de
relacionamento. Especialmente habilitada para a coordenação de projetos de comunicação,
gerenciamento de equipes, relacionamento com clientes e parceiros e organização de
eventos. lniciou a carreira em fevereiro de 1996, na área de atendimento da agência
McCann Erickson, onde permaneceu por três anos, passando em seguida pela De Brito
Propaganda, DPTO, Rino Com, Construtora Líder (como gerente de marketing),
BorghiErh/Lowe e Agência Namosca (especializada em marketing jovem). Em agosto de
2009, voltou à Rino Com.

Andréa Sanchez Faraco
Executiva de atendimento

Formação:
Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi.

Experiência:
Sua experiência profissional de 22 anos teve início em 1997 na agência lvone Pacheco,
onde atuou como assistente de mídia e assistente de atendimento. Jâ como
executiva/gerente de atendimento, passou pela Colucci Propaganda, Casa de Fotógrafos,
Epigram Comunicação e Branding e SpicyComm. Está na Rino desde maio de 2013. Atuou
no atendimento de clientes como Café Seleto, Nossa Caixa, Grupo de Açúcar, Camil
Al i mentos, G M, Construto ra Zabo, ArcelorMittal, Zoetis, Mackenzie,
lntegradas Rio Branco e Colégio Rio Branco.

Alfa, Faculdades

::::
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RINO COM

As comprovações de formação e tempo de experiência estão nos
@9, no final deste invólucro.
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RINIO COM

c) As instalaçöes, a infraestrutura e os recursos materiais que estarão à disposição para a
execução do contrato

0
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RINIO COM
Instalações

Sede própria na Avenida Nove de Julho, 4.575, Jardim Paulista, São Paulo, SP, com área
construída de 2.000 m'em terreno de 1.100 ffi', equipada com recursos de Tl,
telecomunicações, telefonia e equipamentos eletrônicos e digitais de última geração.

¡Flb_. -.

I
I,
t
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RII\O COM

Recursos tecnológicos

Rede dimensionada na topologia estrela com velocidade de tráfego de dados em gigabytes
(101100/1 .000), em 4 switches giga de 48 portas cada, gerenciada por servidores Windows
e Apple divididos em serviços: servidor de dados, servidor de banco de dados, acervo, e-
mail, storage de 40 terabytes e library de backup robotizada com capacidade de
armazenamento de 40 gigabytes, totalizando seis servidores, e um nobreak de potência de
2.200 kv{.
Total de 63 estações de trabalho, sendo: 45 PCs divididos em versões de sistemas
operacionais (Win XP Pro, Win 7 Pro, B Pro, 10 Pro), Office 2010 STD e 2016 STD, kit
multimídia de áudio e vídeo (câmera) - mobilidade assegurada pelo uso de notebooks pelos
profissionais de mídia e atendimento; e 18 estações Macintosh com dimensões de 21,5"
com I gigabytes e 16 gigabytes de memória, disco de 2 terabytes. Software Adobe pacotes
Full Creative Suite 5.5/6.0 Design Premium, Full Creative Suite 6 Design Premium, Creative
Suite 6 Web Premium, versões CC da Adobe Cloud.
Sistema de impressão: quatro impressoras P&B modelo 1R1025, uma Color Canon C1 com
T1 Server e uma Color lPRC700, todas com scanner.
Sistema de gestão: Sicap, software corporativo específico para agências de propaganda
que integra as áreas de atendimento, criação, produção, mídia, tráfego, contabilidade,
faturamento, finanças e administração.
E-jobs: sistema online exclusivo que gerencia,100% via web, todos os processos, desde a
criação de um job até a aprovaçäo do cliente.
E-mail marketing: diversas tecnologias de softwares de envio e gerenciamento de e-mails
em massa.
Site: www. ri nocom.com. br.
Equipamento eletrônico e digital: som Marantz, DVDs, sonorização Bose, tela de 180", TV
LED de 65" e de 46", dois videoprojetores, videocâmera, câmeras digitais.
Telefonia: ce
e 3 troncos d

ntral PABXK NECX com io de voz, 30 juntores, 100 ramais
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RI}TO COM
Recursos técnicos

Banco de dados e informações.
Biblioteca técnica de marketing e propaganda.
Biblioteca de criação com cerca de 600 volumes em coleções como: American Showcase,
The One Show, Art Director Annual, Annual of Advertising, Anuário Brasileiro de
Propaganda, Art Director lndex to Photo, The lmage Bank, Creative Source, Design and Art
Direction, European lllustrations, Special Effects, Anuário do Clube de Criação, Anuário
Talento.
Database empresarial em arquivo eletrônico, com cerca de 4.000 nomes classificados e
segmentados.

Operação internacional

Única agência do Brasil que integra a ICOM - lnternational Communications Agency
Network, maior rede mundial de agências de propaganda independentes, que conta com
80 membros em mais de 60 países. As agências membros são geridas pelos próprios
donos e têm filosofias de trabalho semelhantes. A atuação da rede se baseia na prestação
de serviços em network, intercâmbio de know-how, suporte de informações, assistência
mútua, assessoramento gerencial e desenvolvimento das agências filiadas. Por intermédio
da rede ICOM, a Rino Com está capacitada a desenvolver trabalhos de comunicação com
agilidade e a obter informações em mais de 60 países.
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RI}TO COM

d) A sistemática de atendimento, discriminando os prazos a serem praticados, êffi
condiçöes normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha e na elaboração
de plano de mídia

220
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C
Além de todos os recursos icos e tecnológ lcos, a a está estruturada com uma
completa equipe de profissionais de reconhecida experiência, capacitada para atender a
todas as necessidades de comunicação de seus clientes, tanto no universo offline como no
online. Por isso nos autodenominamos uma agência "all lines".

A Rino Publicidade tem sólida experiência no atendimento publicitário de contas públicas,
já tendo trabalhado para Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET),
Secretarias de Agricultura e Abastecimento, da Cultura, da Educação e de Ciência e
Tecnologia do Estado de São Paulo, lmprensa Oficial do Estado de São Paulo, Prefeituras
de Indaiatuba, Vinhedo e Rio Claro, além da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE), do Saae lndaiatuba e da lnveste São Paulo. Toda essa expertise será
colocada a serviço da CDHU.

A sistemática de atendimento foi pensada para oferecer à CDHU uma organização
completa, com serviços de alta qualidade, comprometimento e pontualidade. Para tañto,
será disponibilizada uma equipe de atendimento com dedicação exclusiva à CDHU, que
contará com um executivo de atendimento sênior e um assistente de atendimento, ambos
subordinados ao vice-presidente executivo e diretor de atendimento, este também
diretamente envolvido no dia a dia do trabalho.

No que se refere especificamente aos serviços de gestão e monitoramento de redes sociais,
levando em conta ser um canal de grande importância na comunicação com o cidadão, a
equipe de atendimento contará com o suporte de alguns profissionais com dedicação
exclusiva, além de um planejador de mídias sociais, um community manager e um analista
de métricas. Os profissionais com dedicação exclusiva serão:

. Produtor de conteúdo exclusivo: responderá pelo planejamento e elaboração de
conteúdo, incluindo a definição da linha editorial, a linguagem a ser usada e as principais
fontes de referência;

o Diretor de arte/designer: responsável pela criação visual das campanhas e demais
ações;

. Analista de monitoramento: responsável pela coleta de todas as menções à CDHU e
seus membros em diferentes plataformas sociais online; responsável também por
classificar, categorizar, interpretar e consolidar dados na apresentação de relatórios;r Analista de SAC 2.0 (serviço de atendimento ao cidadão): responsável por realizar
atendimento nas redes sociais oficiais da CDHU, com uma comunicação clara em todos
os pontos de contato com os cidadãos, inclusive nas respostas às suas contribuições,
sugestões e demandas.

O comando da publicidade da CDHU será centralizado no município de São Paulo, onde
está sediada a licitante, com completa estrutura de serviços.

Como obrigações do dia a dia, a equipe da agência cumprirá os seguintes compromissos:

o Zelar para que todas as obrigações contratuais da agência sejam rigorosamente
cumpridas;

. Executrt jbgEnlæs com alta qualidade, respeitar prazos e cumprir todas as exigências
contidas$ briefings de ações recebidos da CDHU;

. Franquear/f{ilitar o acesso aos serviços em execução e atender às observações e
proposições recebidas da CDHU;

o Submeter as peças finalizadas à p CDHU;

0
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RINO COM. Envidar esforços para obter as melhores condições comerciais com fornecedores e
veículos, transferindo as vantagens obtidas para a CDHU;

o Apresentar pelo menos três cotações prévias para serviços de fornecedores de bens ou
serviços especializados, com a recomendação da mais adequada. Apresentar
justificativa quando näo for possível obter três cotaçöes;

o Disponibilizar, sem ônus para a CDHU, após a produção:
- TV e cinema: cópias em Betacam ou DVD ou arquivos digitais;
- lnternet: cópias em CD;
- Rádio: cópias em CD com arquivos digitais;
- Mídia e materiais impressos: cópias em CD, com arquivos em alta resolução, abertos

e finalizados;
. Somente executar ações seja de produção, seja de mídia que envolvam

compromissos financeiros após prévia e formal aprovação da CDHU;
o Apresentar mensalmente todos os comprovantes de produção e veiculação nos meios

televisão, rádio, cinema, jornal, revista, mídia exterior e mídia online;
o Emissão de relatórios de todas as reuniões e telefonemas de serviço e entrega ao cliente

num prazo máximo de 48 horas;
o Emissão semanal de um relatório sintético de todas as pendências;
. Apresentar relatório mensal consolidado, até o dia 10 do mês subsequente ao da

execução dos serviços, das despesas de produção e veiculação realizadas no mês
anterior e dos serviços em andamento;

o AcomPanhamento de todos os trabalhos em andamento, inclusive dos terceirizados;
. Gerenciamento de todas as obrigações assumidas pela agência em termos de prazos e

cronogramas de execuçäo dos trabalhos;
. Disponibilidade para atendimento de demandas e execução de peças a médio, curto e

curtíssimo prazo e de trabalhos emergenciais, inclusive em período noturno, feriados e
fins de semana;

o Acompanhamento e supervisão técnica, pelo departamento de produção, dos serviços
de terceiros (fornecedores).

Sistema E-jobs: no atendimento à CDHU, a Rino Com disponibilizará e operacionalizará
seu sistema online (10OYo via web) de gerenciamento de todos os processos, desde a
abertura do job até a aprovação pelo cliente, permitindo solicitar alteraçöes, acompanhar o
status, etc.

Grupo de inteligência de planejamento: sob a coordenação do diretor de planejamento,
os trabalhos de elaboração de projetos e planos estratégicos de comunicação serão sempre
fruto de uma atuação integrada que soma as experiências de todas as áreas técnicas da
agência (estudo e planejamento, mídia, criação, atendimento, produção, comunicação
digital, redes sociais). Esse grupo também participa regularmente das reuniões de briefing
e apresentação de campanhas, planos e estratégias.

Quanto prazos a
peça

1 dia útil para criação de peça avulsa;

serem praticados, em condições normais de trabalho, na criação de
mpanha e na elaboração de plano de mídia:

o

a

o

Del
De3 dias úteis para criação de campanha;
Dela dias úteis para elaboração de plano de mídia

Esses intervalos levam em consideração a maior menor complexidade de cada caso

0
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RII\O COM

e) A discriminação das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que colocará regularmente à
disposição da CDHU, sem ônus adicionais, na vigência do contrato
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R C
rsposrA Rino Publicidade co locará regu armente à d ção , sem ônus adicional, as

informações de marketing e comunicação, as pesquisas de audiência, a auditoria de
circulação e controle de mídia abaixo discriminadas, cujas estratégias de utilização visam
potencializar os resultados da comunicação:

. Levantamento semestral de informações internacionais de comunicação de programas
e soluções habitacionais, por meio da rede ICOM;

. Avaliação mensalda comunicação da CDHU, por meio de comparação entre o planejado
e o obtido nos planos de mídia no que se refere aos volumes de GRPiTRP, cobertura,
alcance, frequência, circulação, número de leitores, público atingido, etc., visando a uma
dinâmica de adequação dos planos de mídia às mudanças dos meios de comunicação;

. Sondagens telefônicas realizadas com recursos próprios da agência para testar e avaliar
conceitos de comunicação propostos, quando não for requerida arealizaçâo de pesquisa
de pré-teste pela CDHU;

. Coordenação e supervisão de pesquisas de pré-teste, recall e de geração de
conhecimento para a CDHU contratadas com institutos de pesquisa, incluindo
fornecimento de briefing aos institutos, avaliação das propostas técnicas e comerciais,
aprovação de roteiros, acompanhamento dos grupos e utilização dos resultados para
eventuais ajustes nas peças da campanha, conceitos, temas, ideia criativa, etc.

Pesquisas de audiência, auditoria de circulação e controle de mídia

Pesquisas de audiência e análise de mídia:
. lbope: TR Premium TV Aberta;
o lbope: TR Premium TV a Cabo;
. lbope: Media Workstation Premium;
o lbope: Media Workstation Planview Premium;
. lbope: pesquisa de audiência de rádio;
. Pesquisa de audiência de jornal, revista e internet, simulação de alcance e frequência

para jornal e revista, ranking de jornais e revistas, classificação socioeconômica de
consumo de alguns segmentos e hábitos de consumo dos meios;

. Google Analytics: controle, métricas e ranking de internet.

Auditoria de circulação:
. IVC - Instituto Verificador de Circulação (auditoria de circulação de jornais e revistas)

Controle de mídia:
o lbope Easy Checking: programa de checking para TV aberta e por assinatura (para os

veículos não contemplados por esse serviço do lbope, comprovante de veiculação
emitido pelos próprios veículos);

. Crowley para checking de rádio (comprovante de veiculaçäo emitido pelas emissoras
não atendidas pelo serviço da Crowley);

o Fiskanew para checking de cinema (comprovante de veiculação emitido pelas
exibidoras/salas não atendidas pelo serviço);

. Mídia exterior (OOH): relatório de checking fotográfico feito por empresas independentes
ou, quando não for possível, pelas empresas exibidoras;

o lnternet: relató de ng contemplando Ad Server, mapa de conversão e análise
de campanh a

a
,{v. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 215t-8300 l3g86-g300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C O f1l IHE GL0BAL INDEPEN DENT C0M MUNICATIONS NETWORK

)26



R COM
culos;. Mídia impressa: exemplares físicos dOS VEI

. Geral:Arquivo da Propaganda - mantém arquivadas todas as peças veiculadas em todos
os meios, servindo tanto como ferramenta de controle de mídia como de comparação
com outras empresas dedicadas a programas habitacionais;

. Outras mídias além das previstas acima terão critérios de controle e comprovação
estabelecidos de comum acordo entre a agência e a CDHU.
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RINO COM

São Paulo, 9 de agosto de 2019

Rino ri Filho
Diretor-Presidente e Represe nte Legal

cPF 859.539.978-68
RG 4.664.869-0 - SSP/SP
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RINO COM

Anexos

Ao item b) da Capacidade de Atendimento - quantificação e qualificação dos profissionais
que poderão ser colocados à disposição da execução do contrato

Documentos comprobatórios da formação e tempo de experiência dos profissionais
constantes dos currículos resumidos
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RI}trO COM
Área de estudo e planeiamento

Rino Ferrari Filho
Formação: superior completo (Administraçäo de Empresas com especializaçäo em

Marketing)
Tempo de experiência: superior a 12 anos
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ta ç trlÈ iitt e s*ågcentrÊ s 

"t$'tü 
$rlrøslrsc) * as ¡Ssto

*ffi0 f'ËnRåRT SÏI,Hü oEbsn 4¡$"380 {c¡u*rente r quntro utX¡tiqg
ã.ntoË ç cLtenta) E**tae, æ* vnlor nnsl,nal ûs ü#11Sü {tuo
srsetåff) æûer uÊ tûË.x öt t1ü 4.{*,}&0¡tû {qumsäh ô qrrrr
trÞ mll¡ tra¡çntoc e oå.tehtÊ Gruøtlro*).n

3r Þ¡¡unn$Goe tnÊ Tlgor il itiErû oiluruÍ,t; t eoE

dtçõea çut nðo f,orum ¡ltsraöÊt r¡o BpÊssn* tr¡ntruaçpta s

Aeelaç:?sF oo&ron $uetoø c csnllrttrdes f,l*srn o prlerntr
i¡¡stnrrnafitû Fertùoul'ar {t3 eÌlÈersçäu er gûütrüts $ocl¡L ru
3 (trtr)-oioo ilr tg&&ì, tðorr ña pmôtngr dra tcË?rRuah¡o
rÞrlxgr

1g??

t
i

16. "_.Ifiü$.ff3[ffiT$ ï'ti Îiï ¡:ü,!.,n f.."';í.,,1 ü,i iìiiÍ'íTåìL(Tabetion ê¡hl .FJr.qLti.,.-. r-
*;, j,t ; ,L^:

î:.¡1;i!;ì

Êa .:liÂ! }j ii:,:Ì
L.:: I t

RUA BARAO

Rcconheço e firr:

,&aar¿
pot f.r.ú.r. .
Ca¡tdri-¡. . ij..i ::

:í;.riilr-1

46. I

F r. !,1,S$,r.

Em

É,()
o-
Ø
(¡

J
cl
C)
l¡¡g
r,rl
4
Þ{qt

¿.'.,

. [r ì,._t)
*o*ri*,;Ì.ì iì.

:\

fff,Ht

t Ã v+o-i7-E í! a -

..a

r. F.jv¡

F::'
t-

Ë*c-:- w+ f



r:ËË\

ÇT:$

' l€,liËì r!j_îrl

,-ui!i,'' ,;;

84 =','.' W çe *å{ü:::**s*iåF*W*:
g¿ot r¡vii s

,i

{ (

I

3it.1
(â

sd$
Þ-e r{.

Í.

F-

,¿\

(.' )J



: ^' :gfffir, JUCESP PRorocolo:"^ 
^: iffi z4tozrtsl-7

o capitar sociar inteiramente rearizado e integrarizado é decr$ 25.o00.ooo,oo (vinte e cinco milhões de cruzeiroã¡ dividido em
25 - 000. 000 (vínte e cinco rnil-hões) de quotas com o valôrnominal de cr$ 1,oo (Hum cruzeiro) cada uma assim distribuÍdasentre os Sócios:

ç./
*'*
¡J'd

rq
rc$|qli

,,,lfiflilllilllilillilfl

RINO PUBI{ICIpADE tTpA
c.G.c. NP 60.AA3.26L/OOOL-29

arrgnÃcÃo on co¡¡rR¡to soctal

Os abaj-xo assinados, RINO FERRÄRI, brasileiro, casado,publicitário, dorniciliado à Rua Àlfredo Erlis, nn 2Lo, portador da
cédura de identidade RG. no 1.331-.531 e do cpF n' oo8.zB3.94B-4gl
e RINO FERRA.Rf FILHO, brasileiro, casado, publicitário,
domicíliado à Ruâ Arfredo Ellis, hn zLo, portador da cédura de
identidade-RG. fin 4.664.869 e do CpF rie 859.539.979-69, ambos
residentes na cidade de São Paulo Estado de Såo Paulo únicos
sócios componentes da Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Lirnitada denominada RrNo PUBLTCTDADE LTDA., com èede à Rua
Alfredo Ellis, ltn zLOt São Paulo, devidamente registrada na Junta
comercial do Estad.o de são pauro sob ne 2gg.l-96 em sessåo de
L3.o2.L962 e com últina alteração contratuaL arquivada sob
ne 10307L6 em sessão de 03.1-0.90, resolvem de comum acôrdo alteraro Contrato Social, conforme segue:

PRIMEIRO

os sócios admitem que passam a fazer parte da sociedade, por cessãode quotas do sócio Rino Ferrarir os sócios Esdras José Maciel,
brasileiro, casado, mai.or, pubricitário, residente à Av. padre
Pereira de Andrade, Dn 545 - ap.2L - B - São paulo - Sp -
RG na 3.376.L94 ernitida em 30/07/73 - ssp, crc ne o45.4ol-.158-04, e
Fernand.o Piccinini ¡r., brasil"iro, ""=ådo, maior, pubricitaiio,
residente à Alameda Fernåo cardim, ne L73 - ap. LoA - são paulo - sp
RG ne 7.592.564 emitida em L4/og/73 - ssp, crc ns 039.065.218-00,alterando a cráusura rrr do contrato sociar que passa a ter a
seguinte redação: conforme cessão demonstrada na distribuição docapÍtal abaixo

CIÁUSULA ITI

Iilililililililillillililililililil

RTNO FERRART
RINO FERRART FILHO
ESDRÀS JOSÉ MACTEL
FERNANDO PTCCININI JR. .

Totalizando

24 .250 . OOO
250.000
250.000
250. 000

quotas
quotas
guotas
guotas

cr$
cr$
cr$
cr$

24 .25O. 0oo, oo
250 . 000, 00
250. 000, 00
250. 000, 00

\tn,

ï'

25. 0.000 guotas cr$ 25. ooo. o0o, 0o

t'i'Âðf,Ymg

(
o

01 322 R..Alfredo Ellis, 210 - Tel. (PABX) - Fax.2}5-ú03r 4829 -End. Tel, PUBLIRINO - IPUBR-S

unffir



Continuarão em pleno vigor as demais Cláusulas e Condições
estabelecidas no Contrato de Constituição SocÍal, Ç[üê näo tenharn
sido objeto de alteração pelo presente instrumento. E, por
estarem justos e contratados, assínam o presente instrumento em
4 (Quatro) vias de igual forrna e teor, na presença de 2 (duas)
testernunhas, para fins de dÍreito.

São Paulo, reiro de 1-99L.

RINO F

-;/-::'l-tr

-)

¡'^t)

RI

E DRAS JOS MACIEL

IO I

L FRADE

O 1322 R. Alfredo Ellis, 210 - Tel. 288-8422. (PABX) - Fax 285-0031 - C. P. 4829 - End. Tel. PUBLIRINO - Telex 1
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RTNO " 
"P:ÜBI.T þCI$AÐE T_,TDA.

CNPJ 60.883.261 10001^29

Pelo plesente instrumento particuiar cle alteração contratual, as pat'tes abaixo

nomeadas, qualificaclas e no final assinadas:

RINO FERRARI, bl'asileiro, separaclo consensuaknente, publicitátio, resiclente,e
clorniciliaclo nazonarural cia cidacle cle São Carlos, Estaclo cle São Paulo, na Fazeltcla

Sapé, Estracla Vicinal cia Babiiônia, I(m 5, CEP 13.560-970, portaclor cla céclula de

identiclacle RG 1.331.531 SSP SP e do CPF 008.283.948-49,

RINO FERRARI FILHO, brasileiro, divorciaclo, publicitário, resiclente e clomiciliado
nesta ciclade cle São Paulo, Capital, ua Rua da Consolação, n.o 3.240, apto: 61,

Cerqueila César', CEP 01.416-000, portaclor cla céclula cle identiclacle RG 4.664.869-0
SSP SP e do CPF 859.539.978-68,

ESDk\S JOSÉ MACIEL, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciiiacio nesta
cidade cle São Paulo, Capitai, na Avenida Paclre Pereira de Anclracle, n.o 545, apto.

218, Boaçava City, CEP 05.469-000, portador cla cédula cle iclentidacle RG
3.376.194-2 SSP SP e clo CPF 045.401.158-04, e

FERNANDO PICCININI .lÚUtOn, brasileiro, casaclo, publicitário, resiclente o

clomiciliaclo nesta ciclacle cle São Paulo, Capital, ua Rua Engeuheiro Moulevacle, u.o

166, apto. 1 1-C, Cerqueira César, CEP 01.308-070, portaclor cla céclula cle iclenticlacle

RG 1 .592.564-3 SSP SP e clo CPF 039.065.21B-00,

iuricos corlponentes cia socieclade limitadà RINO PUBLICIDADI, LTDA., colìl secle e

f'oro nesta ciclacle de São Paulo, Capital, na Avenicla Nove cle Juiho, u.o 4.5J5, Jarclirn

Paulista, CEP 01 .401-100, inscrita no CNPJ sob n.o 60.883.26110001-29, com NIRE
35.2.0117824.8, e colll contl'ato sociai e irltima altelação arquivaclos na MM Jrurta

Cornercial do Estaclo cle São Paulo sob n."s 2BB.186 e 98.537100-3, respectivarnente eln
sessões cle l3 cle fevereiro de 1962 e 31 cle maio cie 2000, Lesolvem, de colnunt acorclo,

introduzir as seguintes alterações ern seu contrato social:

i - Tl'ansfounar erri desiguais, cle conformiclacle com o artigo 1055 clo CCB e art. 15 da

Lei 6.404176, as cotas erlì que se clivicle o capital social, passanclo o meslno a sçr
divicliclo eln cotas ordinárias e cotas pleferenciais, a sabeL:

llIZ.ZO Asscssoria Contábil S/C L{rln.
Ru¡ l5 (le Noverùbro, n." l229. sobÌelojfl. ccnlro
(l;P ll.56l- l60 - Sio C.ilos - sl - lel (lrx l6-272 2l2r
crÌc 2sP01e.954/0-6- cNPJ 02.0i)5.612/000¡-0t

Ði

Auie!1liâo
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i.1- Cotas Orclinárias,"eln ¡ì1ûne[ç dc40.0"00" cor:ìr clireito de voto em separado pala a

norneação cle acLnini$traiiô;ies dir sooiedridô. clë,confonniclacle coll o inciso lV, artigo
l6 ctaLei U.o¡o,ru.-,,',;:" 

;"^ -"1,,-;"^ a,,a' i"o

1.2 - Cotas Pleferenciais, iguahnente ern número de 40.000, com prioridade na

clistribuição cle cliviclencios, de conf'onnidacle corll o inciso I, clo artigo 17 cla Lei
6.404116, com a ledação dacla pelo artigo 2" cla Lei 10.30312001;

1.3 - O capital social cle R$ 1.800.000,00, fica divicliclo em 80.000 cotas de R$ 22,50
cada, senclo 40.000 orclinárias e 40.000 preferenciais, assim clistribuíclas elltre os

sócios:

Sócios
l{ino Ferrad
Rino Fen'ari Filho
Esciras José Maciel
Fer nando Piccinini Júnior

prefcrenciais
21.600

7.680
5.360
5.360

40.000

capital
R$ i.170.000,00
R$ 270.000,00
R$ I80.000,00
R$ 180.000.00
R$ 1.800.000,00

orclinárias
30.400
4.320
2.640
2.640

40.000

2 - Aclmitir na socieciade a empl'esa BROTFIERS & I'ARTNERS PARTICIPAçOES
LTDA., erl organização, com sede nesta ciclacle de São Paulo, Capital, na Aveuicla
Nove cle Juiho, n.o 4.515, sala 5, Jarciim Paulista, CEP 01.407-i00, ueste ato

replesentacla por seus aclministraclores Rino Felrari Filho e Esclras José Maciel, já
qualifìcacios, que) confor'me contrato social clessa socieciacle, lavraclo nesta clata,

lecebeu como integralizaçã,o cle seu capital social, 24.000 cotas de R$ 22,50 cacla,

sellclo 7.920 orclinárias e 16,080 pleferenciais, cotas essas cle proprieclade clos sócios
Rino Fenali Filho, Esclras José Macìel e Felnanclo Piccinini Junior, em niunero cle

8.000 cotas para cada um deles, senclo 2,640 orclinárias e 5.360 preferenciais.

3 - Desligal cla socieciade, ern viltucle cla transf'er'ência da totaliclacle cle suas cotas, Esclras
José Maciel e Fernanclo Piccinini Junior, que retiram-se, pagos e satisfèitos de todos
setts haveres, dancio à socieclacie, bem como a seus corìlponentes, a mais ampla, plena e
geral quitação, nacla mais tendo a reclamar a qualquer título.

Em. virtucle dessas altelações contratuais, resolvem os signatários consoliclar
setr contrato social, que cotrr observância cios preceitos cla Lei 10.40612002 e de outros
clispositivos legais aplicáveis, passarr a tel" a seguinte leclação:

RIZZO Ässcssoria Contibil S/C Lfdr.
Rilr ¡5 de Novcmbro. ¡." 1229. solreloj¡. ce¡trc
CEP 11.56 ¡- I fl) - S¡o Cîrlos - SP - tcl. 0rrl 6-212.2121
cRc 2sP019.954/0-6 - CNPJ 02.095.6121000t-0t

r
ÐE t{Õ-llVrí

!,ttÙ1 '
Nc!ô de

ffi

Bel.
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10) DA DENCìMET{?\ç4iO "IìOCJ;\L"' :

n ,o"i"¿otii" ei"jia ,i;t, ,lo*ånii*çäo soci¿rl cle RINO PUBLICIDADE
LTDA., poclenclo dela fazer llso serìs aclministraclores, cle confollniclacle colu o clislrosto tla

ciáusula SEXTA.

2') DA SEDE SOCIAL

A socieclade tem sua secle instalada nesta ciclade cle São Paulo, Capital, na

AveniclaNove cle Julho, u.o 4.515, Jalciim Paulista, CEP 01.407-100.

3n) DO OBJETIVO SOCIAL

É objetivo cla socieclacle a exploração clo lamo cle pLrblicìclacle e pt'opagancia.

Parágrafo Único: A socieclacle poclerá participat' de outras sociedacles,

como sócia cotista ou acionìsta, atenciiclos os clispositivos clcste contrato.

4o) DA DURAÇÃO nA SOCIEDADE

A cluração cla socieclacle será por temilo indetenninaclo, podenclo, entretanto,

sel clissolvicla a qr"ralqner época.

5o) DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é c1e R$ 1.800.000,00 (uni rnilhão e oitocentos mil reais),
ciiviclido en, 80.000 (oitenta mil) cotas desiguais cle R$ 22,50 (vrnte e clois reais e

cinquenta centavos) cacla, totahlente integralizaclas, 40.000 clelas orciinárias e 40.000
pref'elcnciais. assim sLrbscritas pelos sócios:

pleferenciaissócios
Rino Felrari
Rino Felrari Fillio
Brother"s & Paltners Palticip. Ltcla.

or dinárias
30.400

1.680

7.920
40.000

R. 0Ê
8å,,
tËñ ¡tcA

,,n*ou 0

ø t\/

czrpitai

R$ 1.170.000,00
R$ 90.000,00
R$ 540.000,00
Iì$ 1.800.000,00

þE
Novù

Bel.

=É
t- !
t'J

2l,600
2.320

16.080
40.000

$ 1": As Cotas Olclinár'ias, de confol'miclacle cou-r o inciso IV, artigo 16 cla

Lei 6.404116, têm clireito a voto separaclo pal'a a eleição e/on notleação cie

aclministraclores cia socieclacl e.

IìIZZO ¡\,sscssoria Contil¡il S/C Ltrln.
l¡ua l5 de Novernbro. r." 1229. solrrcloia. certro
CEP l3..s6l-llr)' SãoCndos- SP- lcl. {)rxlí272.2121
cRC 25P0r9.954i0-ó - CNPJ 02.095.ó121000t-01

NOIAS
CAP, IAt

/sp
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$ 2": As GråtaslPleferilnciâis, rldpolffbrmiclade com o iuciso I, clo aLtigo 117

daLei 6.404li6,conl.a.çaoçåçclaciappiðarpi¡ço!.t5laLet10.3031200l,têmpriolidaclehra
clistri bLrição rle divjclenclcjSì

$ 3o: A responsabilidacle clos sócios é restrita ao valor cle suas cotas, ,cle

corrfonnidacle corn o ciisposto no altigo 1.052 do Código Civil, Lei 10.40612002, nas
toclos responclem soliclariatlellte pela integralização clo capital social.

$ 4': Segunclo remissão do artigo 1.054, claLeí 10.40612002, ao artigo997,
inciso VIII cla mesrna legislação, fica expresso que os sócios não t'esponcleur

subsidiariarnente pelas obrigações sociais.

6) D¿\ ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A aclninistração da socieclacle selá exercida pelos sócios Rito Fen'ari e Rino
Ferrari Filho, que incliviclualmente a representaLão, ativa e passivameute, judicial ou extla
j Lrdicialrnente.

$ lu: Os acln-rinistradoles pocier'ão nonlear ploculadot'es para representar a

socieclade, por instrumento de rnanclato, porém senrpre corn períoclo cle valiclacle iimitado,
exceto uo que respeita ao judicial e nos lirnites clos pocleres confet'iclos.

$ 2": Fica terminanteurente proibiclo aos acllninistraclores o etnprego tcla

clenominação social em avais, fianças, endosso de mero favor, ou etn qualquer outLo

clocumento estlanho aos fins sociais.

$ 3": Os achninistraclores terão clireito a Lìlra retiracla nensal a títuio cte

"pró-laboLe", cuja importância ser'á fixacla ell leunião cle sócios, obsel'vaclos os lilnites
legais.

7O) DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Obselvaclo, no que conber, o conticlo no $ 1o cla cláusula 5", as clelibet'ações

sociais serão tomadas eln reuniões de sócios, plesiclida e secretariacla pot' sócios
pLesentes, que lavrarão uma ata cle reunião que, posteriol'rlÌente, sel'á levada a registro em

órgão corrrpeterfe, fìcando a sociedacle dispensacla da nanutenção e lavratura cle Livro'cle
Atas.

I{IZZO AsscssoriÂ Contibil S/C l,tdn.
I{u¡ l5 de Novenìbro, il-" 1229, sobrelo¡î. cenl¡o
CEP l-1.5r¡ I - I 60 - Sio Cîrlùs - SP lcl. (hx I 6-272.2 I 2-ì
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$ 1': A ,çþnüdriaçã,q par?. a J"bpniãq de sócios se dará lror escrito, cotlr

obtenção incliviclual cle iciêhb,ia, forn-ralìzaðald.enqr,ralqueL maneira, c!spensarl{o_-,:? ut

fonnaliclades da publicxção 'do ariúni:io, iôtifoì'rne artigo I .072, cla Lei 10.406102, e

instalar-ss-á de confonnidade com o attigo 7.074 dalneslna legislação;

$ 2": Fica dispensacla a l'eunião quanclo tocios os sócios cleciclit'eur, por

esclito, sobre as matérias objeto c1e cleliberação, consolicianclo o decidido para o devido

registro no órgão competente, nos tçlmos c1o $ 3o, afJtgo 1.072 clo mestno coclex. I

$ 3u: A reunião cie sócios, cle acorcio conl o artigo 1.078, clo Cócligo Civil,
ocorrerá, ordinariarnente, nos quatro plimeiros trleses clepois c1e finclo o exercício social e,

extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento c{os

sócios, salvo se todos estiverem plesentes e deciclirem, poL escrito, acerca da tlatéria em

pautr.

$ 4": De conformidacle com o $ 5o, artigo 1.072, clo Cócligo Civil,,as
clelibelações tornaclas cle conformiclacle com a lei e o contrato viucttlatl toclos os sócios,

aincla que ausentes ou dissiclentes.

S) DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas clo capital social são indivisíveis em relação à socieclacle, que não

leconhecerá rnais que uin titurlar pala cacla cota. Cacla cota dará direito a utn voto uas

deliberações sociais. As cotas clo capital social, assim como os clileitos sobre elas, não

poder'ão ser transferidas, vencliclas, alienaclas, entregues em clação cie pagamento ou

cedidas a qualquer título, sem que sejarn ofereciclas aos outros sócios, na lllesllla
proporção das que jápossui, sócios esses que, em conclições cle igualclacle, terão selllpre o

clireito cle plefer'êucia etn sua aquisição

$ 1": Se qualquer"clos sócios tiver a pretensão cle trausferir snas cotas, tta

forlla do capnt, ciever"á ciar ciência clessa intenção aos outros, comulticaltclo-os por esct'ito

pata que) dentro clo prazo cle 60 (sessenta) dias, contados cla comnnicação, possattn

exercel o dircito dc preferência na aquisição.

$ 2": O não exercício por pal'te cla totaliclacle dos sócios Lelnanescelttes

quanto ao direito cle prefelência no prazo fixado no par'áglafo primeiro, perrlitirá que o
sócio pretenclente à alienação, uos termos clo artigo 1.057, clo Cócligo Civil, efetue a
transferência das cotas ofeleciclas a terceiros, salvo se houver oposição cle titulares cle

mais cle 50% (cinqüenta por cento) do capital social.

lìlZZ,O 
^sscssol'i¡ 

Contibil S/C Ltda.
Rua I 5 de Novc¡irl¡ro. n." 1229, sobrcloj¡, ccnho
CEP l-1.5ól-l 60 - Sio C¡rlos - SP - tcl. (h 
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$ 3": O côirju[õ'de rþalqtrel dds sóðlos, ern caso cle separação judicial, terá

seus clireitos a]r.rraclos 
" någõ3rr" "þnfçrrïi¿lr¿þ 

qótn as disposições cla cláusula nona. 
,

9) DA RETIRADA DA SOCIEDADE

O sócio terá o clireito cle retilar-se cla socieclacle nas hipóteses pt'evistas no

aú. 1.077, clo Cócligo Civil, aplicanclo-se as regras coustantes clo art. 1.031 ccqttú, do

rnes¡lo coclex, sendo que depois de apuraclos.os seus havetes, em Balanço esirecialmeçte

levantado, estes ihe serão pagos em 48 (quarenta e oito) patcelas deviclameute couigidas

pelos ínclices ofrciais cntão vigentes, vencendo-se a plirneila 30 (trinta) clias após o

Lalanço, e as ciemais no lnesrno clia dos meses subseqtientes. Para ef-eitos cle apu'ação icle

llaveLes, o patliurônio da sociedade será considerado de acorclo colll os elernentos

constantes clè balanço especialmente ievantado para esse fìm, clispeusada, expressatttettte,

qr,ralquer avaliação, inclusive juclicial.

10) DO FAT,ECIMENTO OU TNTERDIÇÃO DE SÓCIOS

Ocorr'endo o falecimento ou interclição de qualquer clos sócios, a sociedacle

não se dissolverá, continuanclo corn os sócios rerlanescentes, settdo os ltaveLes clo sócio

faleciclo, ou interclito, apuraclos através cle balanço especial e pagos pela socieclacle nas

tlresrllas conclições clo estipulaclo na cláusula anterior.

$ 1": Fica assegurada a admissão na socieclade, caso o clesejarern, aos

sucessoles do sócio falcciclo ou interdito, porém, corn impossibiliclacle de alienação clos

clireitos hereciitários sobre as cotas.

$ 2": Na hipótese cla substituição c1e sócios, a qlre alucle o parágraf'o

anterior, a viúva ou herdeilos, dentro cle tlinta dias após o falecilnento ou a interdição,
darão conhecimento aos clemais cotistas de seu clesejo naquele senticlo, por carta, pêlo
registlo cle títulos e clocrunentos ou notificação judicial.

$ 3": Findo os trinta clias clo parágrat-o anterior, no caso cle falecimeuto :de

cotista ou de sócio interciito, têur os clerlais opção para adquirir pat'a si as cotas clo sócio
interclito oú do espólio, setrrpre proporcionalmente ao uúrleLo de cotas possuídas, ou
aclquirirem as lefericlas cotas ern prol da sociedacle, pala posterior alienação aos seus

sócios, ou aincla prel'erirem a redução do capital social, nas quanticlacles clas cotas clo sócio

interdito ou faleciclo.

IìlZ.Z,O Ässcssoria Contábil S/C Llrln.
Ilu¡ l5 (le Novenìbro. n." 1229, sobreloi¡. ccDtro
CEP ll.s6 l- lrl) - Sào C¡rlos - SP, t€|. 0rtt6"212.2t21
cRc 2sP0t9.9J4/0-6 - CNpJ 02.095.632i0001-01
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11) DA EXCr,/pSfiO D4 SÓqIOp, ":
R "^"lur# 

d." rá"io lo*åt" ¡"tt; r;colrçr na esfera aclm inistrativa corno

meclicla extrerna e aincla assim quanclo fìcar claraurente cletlonstracla a justa catlsa, assillr

consicleracla a atuação nociva clo sócio contra os intet'esses cla etulrresa, por fàlta grave no

cumprimento de suas obrigações, ou quaiquer outro proceclitnento, de inegável glaviclacle,

que coloque eln risco a continuidade da etnpresa'

.

Parágrafo Único: A exclusão administrativa sotnente poderá sel'

cletel'nrinacla em Reunião de Sócios, especialmente convocada para esse finr, cle

conl'onniclacle colrl o par'ágrafo úrnico, art, 1.085, clo Cócligo Civil, aplicauclo-se, tta

apuração e pagamento de haveres do sócio excluíclo, a fortla e prazo estipr"rlaclos rna

cláusula liona.

tzn) Do EXERCÍCrO SOCIAL

O exercício social encerlar-se-á em 31 cle clezetnbro cle cacla ano, sendo os

luclos ou prejuízos, apurados ern balanços regulares, clistribuídos oll suilortaclos entre'os

sócios, ua pt'oirorção de suas cotas sociais.

$ 1": Mecliante a deliberação clos sócios poclerão os lucros serent clestinaclos,

total ou pat'cialrlente, à constituição cle fìrndos cle l'eservas, otl pertualtecerelì'ì ell'ì

suspenso, a fìln cle serem utilizaclos em fìrtut'os atunelltos de capital social.

$ 2": A socieclacle poclerá levantal balanço er-n qtralquer época clo ano,

proceclencio na fbnr,a legal.

13) DOS CASOS OMISSOS

Os casos ortissos no plesente instrurnento leger-se-ão pelas clisposições

legais pertinentes, ein especial pelos altigos 1052, 1054 a 1087 clo Código Civil e, de

fonna supietiva, consoante previsão inserta no parágrafo útnico, artigo 1053, cla Lei
I0.40612002, pelas disposições aplicáveis na legislação regulaclora das socieclacles pol
ações.

IIIZZO Asscssoria Contibil S/C Lt(lî.
l{un I 5 (le Novernbro. tr." I 229. sobrcloi¡, cenlrc
CEP l-1.56 I- I ril) - Sào Cnilos - Sl' - lcl. (hxl6-271.112)

cRC 25P0t 9.954/0-6 - CNP.r 02.095.612/000r-01
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14u) DO DDStMPpÐtMSNrQ l't 
,:i

os sócios^ã"uår.ninisri'2,¿ölcs ;dùaîäir, ,ot, as penas cla lei, que não estão

iurpecliclos, por lei especial, cle constituir socieclade ott de exel'cel sua achniuistração, que

uunca foram conclenados nern se encontrattt sujeitos aos efeitos cle pena que vecle, aiucla

que temporaLiarr.ente, o acesso a cargos públicos; ort llol crime falitlentar, cle

prevaricação, peita ou snbomo, coucussão, peculato; ou cotttt'a a econotuia popular,

contra o sistema fi.nanceiro nacional, contta as nonnas cle clefesa cla concorrência, contra

as lelações cie consunto, a fé pública, ou a propriedacle.

150) DO FORO

Fica cleito o foro cla Cornarca cle São Paulo, Capital, para a solrrção cle

quaisquer clúviclas ou clissíclios entre os cotistas, oriundos clo presente instrumento.

E, por estareil assim cle pelfeito e colìlulll acotclo, lavram o plesente

instmrnento cle alteração contratual, em três vias de igual teot' e foLtua, para ultt só clireito,

na llresença de duas testemuniras, devenclo a primeira ser arquivada na MM Junta

Comercial do Estado de São Paulo, a fin cie que se produzam os clevidos e legais efei

São ,24 dc nov

F

Maciel

PAR PARTICIPT\ÇOES LTDA.

F

Esrlrasdósé Macicl C-Rino

SSP Sb
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SSP SP
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RII\O PUBLICDADE S/A

CNPJ 60.883.261 1000L-29

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO NN
SOCIEDADE EMPRESÁNTN LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES

Aos vinte e um dias do mês de outubro de20l4,às 10:00 horas, em sua sede social
localizada na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim
Paulista, CEP 01.407-100, reuniram-se em Assembléia Geral de Transformação, os
senhores cotistas e proponentes acionistas a seguir nomeados, qualificados e no final
assinados, RINO FERRARI, brasileiro, publicitário, casado, residente e domiciliado
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, t.o 216, Residencial
Florença, CEP 13.506-274,portador da cédula de identidade RG L331.53I SSP SP e
do CPF 008.283.948-49, RINO FERRARI FILHO, brasileiro, divorciado,
publicitário, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na
Rua 5 RF, n.o 216, Residenciai Florença, CEP 13.506-274, portador da cédula de
identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68, e BROTHERS &
PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na
cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, sala 5, Jardim Paulista,
cEP 01.407-100, inscrita no GNPJ sob no 06.057.047/0001-78, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob n" 35.2.1874800.0, em sessão de 1511212003,
neste ato representada por seus administradores Fernando Piccinini Junior, brasileiro,
casado, publicitário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua
Engenheiro Monlevade, n.o 166, apto. l1-C, Bela Vista, CEP 01.308-070, portador da
cédula de identidade RG 7.592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00, e Esdras José

SSP SP e

São

1.407-I

Maciel, brasileiro, casado, publicitrário, residente e domiciliado na cidade
Capital, na Avenida Padre Pereira de Andrade, r.o 545, apto
05.469-000, poftador da cédula de identidade RG 3.376.1
045.401.158.04,
PUBLICIDADA

únicos componentes da sociedade
LTDA., com sede e foro na

Avenida 9 de Julho, n| 4.575, Jardim Paulista,

CPF
RINO

Capital, na

RIZZO Assessoria Confábil S/S Ltd¡.
RuÂntonio Rodrignlx Cajado, r'1800, ala A
CEP 13.56G291 - São Cûlos - SP - Gl. 0s1G3373.3133
CRC 2SP01995¿VG6 - CNPJ û2.095-6321úû1-01
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n.' 60.883.2611000I-29, com NIRE 35.2.0117824.8, e com contrato social e última
alteração contratual arquivados na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob

n"s.288.186 e258.971114-9, respectivamente, em sessões de 13 de fevereiro de 1962 e

25 dejulho de 2014, estando também presente, na qualidade de assessor jurídico, o

doutor Fábio Monaco Perin, advogado OAB/SP n." 96.953, portador da cédula de

identidade RG 13.644.570 SSP SP, e do CPF 027,886.278-07. Assumindo a

presidência dos trabalhos, por aclamação, o Sr. Rino Ferrari, indicou a mim, Rino
Ferrari Filho, para servir como secretiírio.

O Presidente comunicou estarem presentes os sócios cotistas representando a
totalidade do capital social, declarando, portanto, instalados os trabalhos, pedindo-me
que lesse a carta convite que se encontrava sobre a mesa dos trabalhos e que tinha sido
antecipadamente entregue a todos os cotistas desta sociedade com a seguinte ordem do

dia:

a) transformação da sociedade de empresária limitada para sociedade por ações;
b) aprovação do projeto dos estatutos da sociedade por ações, se aprovada a

matéria constante da letra "a";
c) eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; e,

d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando inlcio às atividades, colocou o Presidente em discussão o item "a" da
ordem do dia, no sentido de se transformar esta sociedade empresária limitada em uma
sociedade por ações, regida pela Lei 6.404176, sem que haja qualquer solução de
continuidade dos negócios sociais ou em participação societária dos senhores cotistas
que passarão a ser acionistas na sociedade transformada, em idênticas proporções,
verificou-se estarem os sócios, em sua totalidade, desejosos e de acordo com tal
projeto. Colocada a proposta em votação, os presentes, em sua totalidade, aprovaram o
projeto de transformação, ratificando a mudança da socipdade de empresária limitada
para por sociedade por ações.

Ato contfnuo, passando ao item "b" da ordem do dia, o Presidente declarou

sobre
fiz,

que estava sobre a mesa os Estatutos Sociais que iriam reger a vida da
determinando a mim, Secretário, que procedesse à leitura dos
ocasião em que o Presidente solicitou à Assembléia que se

mesmos, colocando o assunto em votação. A Assembléia por
estatutos, ratificando-os, em razão de que ficam os

desta Ata e a seguir transcritos:

NIArc Assessoria Contdbil S/S Ltda.
Rua Antonio Rodrigus Cajado, n." 1800, ala A
CEP 13.56G291 - São C¡rlos- SP- b¡. Os163313.3133
cRc 2sP019954G6 - CNPJ û2.095.6320001-01
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ESTATUTO SOCIAL

RINO PT]BLICIDADE S/4.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURÀçÃO E OBJETO SOCIAL

Artigo 1.o - A empresa, que se denominará RINO PUBLICIDADE S/4, é uma
sociedade por ações regida pelo presente Estatuto e pelas disposições da Lei 6.404176.

Artigo 2," - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Capital, na

Avenida 9 de Julho, n." 4.575,Jardim Paulista, CEP 01.407-100.

Artigo 3.o - O prazo de duração será por tempo indeterminado, tendo seu inlcio a

partir do arquivamento de seus atos constitutivos na MM Junt¿ Comercial do Estado de

São Paulo.

Ar{igo 4.o - Constitui objeto da companhia a prestação de serviços de agência de
publicidade, considerando-se o conjunto de atividades realizadas integralmente que
tenha por finalidade o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação,
execução interna, intermediação e distribuição de publicidade aos veículos e demais
meios de divulgação, podendo ainda participar no capital de outras sociedades, na
qualidade de sócia cotista ou acionista.

CAPÍTULO il

DO CAPITAL SOCIAL

Artigo 5.o - O capital social é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) ações nominativas, sendo 40.000 (
mil) ordinrírias e 40.000 (quarenta mil) preferenciais , sem valor nominal

$ 1." - As ações são indivisíveis em relação à sociedade
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos
do condomínio.

RIZZO Assessoria Contábil SIS Ltda
Ru Antonio Rodrigu* Cajado, n." 1800, ala A
CEP 13.tu291 - São CarlN - SP - tel. 0ü1G3373.3133
CRC 2SP01995,1/0-6 - CNPJ 02.095.6321000141
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$ 2.' - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das

assembléias gerais.

Artigo 6.o - O capital já esta totalmente integralizado

Artigo 7.o - Nos termos do Artigo 118 da Lei 6.404176, os acionistas acordam que

fica proibida a venda ou transferência, a qualquer título, de ações a estranhos à

sociedade, sem a concordância expressa da totalidade do capital social, ficando
determinado que tal transação só poderá ser efetuada a acionistas da sociedade

mediante acordo estipulado pelos mesmos, ou à própria sociedade, se lhe aprouver,
recebendo o retirante seu reembolso em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e iguais,
porém corigidas por lndice legal.

Artigo 8." - O capital social poderá ser elevado mediante autorização de

assembléia geral extraordinária especialmente convocada para esse fim.

CAPÍTULO III

DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 9.o - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao término do exercício social para examinar o relatório da
Diretoria, as demonstrações financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal e ainda para
eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. A Assembléia Geral reunir-se-á
extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos de direito nas
respectivas convocações, podendo, ainda, ser realizada de forma bumulativa, ordinária
e extraordinariamente

Artigo L0.o - Os acionistas, depois de instalada a Assembléia; elegerão, dentre si,
o seu Presidente, que convidará a um dos presentes para servir de Secretário.

Artigo LL - O acionista poderá ser representado nas
procurador legalmente constituldo.

RfZZO Assessoria Contábil S/S Ltda.
Ru Antonio Rodrigrs Cajado, n.o 1800, ala A
CEP 13.5@291 - São CsrlG - SP - t.l. 0ß16.337J3 133
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CAPÍTULO ry

DA DIRETORIA

Artigo L2 - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de duas
pessoas nafurais, acionistas ou não, residentes no país e eleitos pela assembléia geral,
anualmente, com prazo de mandato até a deliberação da assembléia geral ordinária que
aprovar as contas do exercício de sua gestão, permitida a reeleição, designados Diretor
Presidente e Diretor Vice Presidente.

$ 1." - Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de
posse no Livro de Atas da Diretoria e o prazo de sua gestão estende-se até a investidura
dos sucessores.

$ 2." - O substituto eleito para preencher o cargo vago da Diretoria completará o
prazo da gestão do substituído.

$ 3.'- Os Diretores substituir-se-ão mutuamente em suas faltas ou impedimentos
pessoais, lavrando-se ata em livro próprio da Diretoria quando a ausência for superior a
trinta dias.

Artigo 13 - A remuneração dos Diretores será fixada através da Assembléia Geral.

Artigo 14 - A Diretoria realizarâno mínimo uma reunião ordiniária por.mês e as
extraordinárias que se fizerem necessárias.

Artigo 15 - A Diretoria tená amplos poderes de administração e gestão dos
negócios sociais, podendo realizar todas as operações que se relacionarèm com o
objeto da sociedade, inclusive contrair empréstimos, alienar: bens móveis e imóveis,
abrir, movimentar e encenar contas em estabelecimentos de crédito, sacar, endossar e
aceitar títulos cambiais, emitir e endossar notas promissórias e demais tftulos de
crédito, renunciar a direitos e transigir, dar cauções, avais e fianças em
interesse da sociedade, e nomear procuradores
instrumento de mandato, com perlodo de validade
judicial, nos limites dos poderes conferidos.

RIZZO Assessoria Contábil S/S Ltda.
RuAntonioRodrigues Cajado, n." 1800, alaA
CEP 13.560.291 - São Cdlq - SP - rel. O¡x1G3373.3133

02.095.632/0001-01
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Artigo 16 - É, atribuição do Diretor Presidente traçar a política global da empresa,
e convocar as assembléias gerais ordinfuias e extraordinririas.

Panigrafo Único - O Diretor Vice Presidente, além de suas atribuições normais,
poderá também, convocar as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias.

Artigo L7 - Compete ao Diretor Presidente:

1 - representar individualmente a sociedade, em juízo ou em suas relações com terceiros,
praticando todos os atos de gestão, administrativos e negociais, mencionados no artigo 15,
destinados â assegurar o funcionamento regular da sociedade e a consecução de seus fins,
sempre no fiel cumprimento dos deveres impostos pela lei e por este estatuto.

2 - convocar e presidir as reuniões de Diretoria.

Artigo 18 - Compete ao Diretor Vice presidente:

1 - representar individualmente a sociedade, em jufzo ou em suas relações com terceiros,
praticando todos os atos de gestão, administrativos e negociais, mencionados no artigo 15,
destinados a assegurar o funcionamento regular da sociedade e a consecução de seus fins,
sempre no fiel cumprimento dos deveres impostos pela lêi e por este estatuto.

2 - convocar as reuniões de Diretoria.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 19 - A sociedade não possui Conselho Fiscal em caráter permanente,
podendo o mesmo ser instalado a pedido de acionistas, de acordo com o urtigo 161 da
Lei 6.404176, e a ser composto de 3 (três) membros, eleitos por Assembl?ia Geral
Ordinária.

da Lei

Fiscal
e

Aftigo 20 Se instalado, as regras sobre competência
requisitos, impedimentos, remuneração, pareceres
de seus membros, são as estabelecidas no Capítulo
dezembro de 1976

NIAIÐ .{ssessori¡ Contábil S/S Ltda.
Ru Antonio Roddgues Cajado, n." 1800, ata A
CEP 13.56G29¡ - São Csrlü - Sp - tel 0Ã1633?3.3133
cRc 2sP0r9954/0-6 - CNPJ 02.095.6320001_01
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CAPÍTULO VI

Do ExnRcÍcro socrAr.

Artigo 2L - O exercício social inicia-se a 1.o de janeiro e encerra-se a 31 de

dezembro de cada ano. Nas datas de encerramento de exerclcio, levantar-se-á balanço
patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício, dos lucros ou prejulzos

acumulados, do fluxo de caixa e das mutações do patrimônio líquido.

CAPÍTULO VII
DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 22 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo

à Assembléia Geral estabeiecer o modo de liquidação, escolher os liquidantes e o
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.

CAPITULO VIII

DO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Artigo 23 - A ocorrência de distribuição de dividendos referente ao lucro do
exercício será efetuada por deliberação da Assembléia Geral Ordinária que aprovar o
relatório da Diretoria de que trata o artigo 9o desse Estatuto.

CAPÍTULO Ix

DAS DTSPOSTçOES GERATS

Artigo 24 - Serão sempre válidas as decisões majoritárias representando mais de
2/3 (dois terços) do capital social nos casos pertinentes às transformações do tipo
societário, incorporações, fusões e cisões.

Artigo 25 - As omissões deste Estatuto serão supridas mediante
nonnas da Lei Federal n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

RIZZO Assessoria Contll¡il S/S Ltda.
RuAntonio Rûdrigu$ Cajado, n' 1800, âlaA
CEP 13.560-291 - Seo Ca¡16 - SP - tel. 0Ãl&3373.3133
cRC 2SP0r9954,/0-6 - CNPJ 02.095.6320001-0r 'ffi
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Declarou em seguida o Sr. Presidente que não havendo manifestação em

contrário, dava por transformada a sociedade sob a denominação social de RINO
PUBLICIDADE S/4, para vigorar por pr¿Lzo indeterminado, nos termos dos Estatutos
Sociais, com o capital social de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),
dividido em 80.000 (oitenta mil) agões nominativas, sendo 40.000 (quarenta mil)
ordinárias e 40.000 (quarenta mil) preferenciais, sem valor nominal, oriundas da
transformação de igual número de cotas sociais, ordinárias e preferenciais, da
sociedade transformada, totalmente integralizadas, assim subscritas: o acionista Rino
Ferrari, subscreve 51.200 ações nominativas, 30.064 delas ordinárias e 2I.136
preferenciais, no valor de R$ 1.152.000,00; o acionista Rino Ferrari Filho, subscreve
4.800 ações nominativas, 2.016 delas ordinárias e 2.784 preferenciais, no valor de R$
108.000,00; e a acionista Brothers Participações Ltda., subscreve 24.000 ações

nominativas,T .920 delas ordinárias e 16.080 preferenciais, no valor de R$ 540.000,00.

A Assembléia ratificou e aprovou a declaração de constituição da companhia
sob a denominação social de RINO PUBLICIDADE S/4, que se regerá pelos

Estatutos Sociais e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis e

que iniciará oficialmente suas atividades a partir da presente data.

Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão o item "c" da ordem do
dia, ou seja a eleição da Diretoria e fixação de seus honorários.

Após a eleição verificou que foram eleitos:

Diretor Presidente: o acionista Rino Femari Filho, já qualificado, e,
Diretor Vice Presidente: o acionista Rino Ferrari, já qualificado.

Os diretores, ambos acionistas, presentes, assumiram de imediato seus

cargos, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes que vede a exploração
de atividade empresarial, nos moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei I0.406102.

Em continuação ao item "c" da ordem do dia, o Sr. Presidente comunicou
que estava aberta à discussão a fixação dos honorários da Diretoria. Pedindo a palavra,
os Diretores declararam sua opção por não receber honorários, uma vez que ambos que
já possuem outras fontes de renda para sua manutenção. Feiø a votação
que foram aceitas as alegações dos Diretores, ficando deliberado
honorários à Diretoria. Os diretores, ambos acionistas,
cargos, declarando não estarem incursos em nenhum
de atividade empresarial, nos moldes do $ 1o,

RI'tZTn As¡essoria Contábil SIS Ltda,
RuAntonio Rodrigres Cajado, ro 1800, alaA
CEP 13.560-291 - São C¡¡ls - SP - tsl. 0Ã163373.3133
CRC 2SP01995,1/0-6 - CNPJ 02.095.6320001-01
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Declarada livre a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social
e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e
suspendeu a sessão pelo tempo necessiírio à lavratura da presente ata. Reaberta a

sessao, com a presença da totalidade dos acionistas, foi esta lida e achada conforme por
todos os pelos mesmos

-.)
Rino
Presidente

$

Secrek{rio

ACIONISTAS

-)
Rino

BROTHERS & TNERS PARTICIPAÇÕES LTDA.

--ò
&

'{)u
Junior

administradores
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RII{O PUBLICIDADE S/A
CNPJ 60.883. 26Lt0001-29

NIRE 3s.3.00474872

ASSEMBLÉTA CNNAT, ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2O16

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dez
horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social localizadanesta cidade de
São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, nÎ 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

n. acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do
i,Capital Social, conformè verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de
' Acionistas.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rino Fenari que verificando,
preliminarmente, estarem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie, deu por
instalados os trabalhos, convidando a mim, Rino Ferrari Filho para secretario.

Assim constituída a mesa de trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de
acordo com o disposto no artigo L24, ç 4o da Iei ().404/76, ficava dispensada apublicaçäo dos
Editais de convocação para a presente Assembleia Geral Ordin¿ária, visto contar a mesma com a
presença da totalidade dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio
darealizaçáo da presente Assembleia e da Ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015,

b) eleição da Diretoria e fixação de seus honorarios,
c) Aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data, e
d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando início aos trabalhos e em cumprimento ao item "4" da Ordem do Dia,
determinou o Presidente, a mim Secretário, que efetuasse a leitqa do Relatório da Diretoria,
relativo à administração do exercício findo em 31 de dezembro de 20L5 e das Demonstrações
Financeiras, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, Jomal O
Dia SP, ambos edição de 05 de abril de 2016. Procedida a leitura e após apreciados e votados
pela Assembleia, foram os mesmos aprovados sem restriçöes, com as abstenções legais..

Rizzo Assessoria Contábil S/S Ltdd.
Ru6 Artonio Rodrigues Cajado, n.o 1800, setor A
CEP 13.560-291 - São Culos-SP - tel.016-3172.2123
cRc 2sP0t9,954/0.6 - CNPJ 02,095.632/0001-01
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Em seguida, em obediêricia ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleição dos membros da Diietoria, com mandato de um ano, que terminarå em 30 de abril de

201.7,veriftcando-se tercm sido eleitos para o cargo de Diretor Presidente, RJNO FERRARI
FILHO, brasileiro, divorciado, publicitrário, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro,

Estado áe São Paulo, na Rua 5 RF, n.o 216, Residcncial Florença, CEP 13.506-274, portador da

cédula de identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68, e para o cargo de

Diretor Vice-Presidente, RINO FERRARI, brasileiro, publicitário, casado, residente e

domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Pauloo na Rua 5 RF, n'o 216, Residencial

Florença, CEP 13.506-274,portador da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do CPF

005.283.948-49. Os diretores, ambos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos,

declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes que vede a exploração de atividade

empresarial, nos moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei 1.0.406102' Em continuação ao item

. ,ob'i da Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos

honorários da Diretoria. Pedindo a palavra, amåos os Diretores declararam sua opção por não

receber honoriirios, tJtrLayez que ambos possuem outras fontes de renda para sua manutenção,
. Feita a votação, verificou-se que foram aceitos as alegações dos Diretores, ficando deliberado o

não pagamento de honorarios à Diretoria.

Dando sequência à Otdem do Dia, informou o Presidente, que' em

cumprimento ao item "c" da mesma, colocava em votação a aprovação de todos os atos

praticados pela Direto ria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, veriflcando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data.

Declarada liwe a palavra parutratar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessão pelo tempo necessario à lavratura da presente ata. Reaberta a sessäo, com a presença da

totalidade dos aõionistas, foi esta lida e achada conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a.a.) Presidente - Rino Fertari; Secretário - Rino Ferrari Filho; Acionistas -
iùno Ferrari, Rino Ferrari Filho, e, Brothers & Partners Participações Ltda., representada por

seus administradores Rino Ferrari Filho e Esdras José Maciel.

F'IEL DA GRICINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Rino Filho
te

Rizzo Assessoria Contábil S/S Ltda.
Rua Anlonio Rodrigue Cajado, n." 1800, setor A
cEP 11.560-291 - Seo Cùlor-SP - tel. 016-3372,2123
cRc 2sP019.954/0-6 - CNPJ 02.095.632i0001-01

ùP t

tf,

293.

iltilll llillllillllllilllllllllilllllllllllillilllllilllll ¡\ \$t.1$t



oa1 f,ì¡o avl

1

RII{O PUBLICil)ADE SA
CNPJ 60.883.26110001-29

NrRE 35.3.00474872._

REGISTRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

ASSEMBLÉIA GERA.L OnnnVÁnra REALIzADA EM 28 DE ABRIL DF'20t6

CÓPIA FML DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

/
Rino

Secretririo AsPresidente da

RIZZO ^Assessoria Contóbil S/S Ltdå'
Rua Antonio Rodrigues Cajado, n.' 1800, ala A
CEP 13.560-29t - S¡o Cdlos - SP - tel 0¡xiú-3371 3 133

cRC 2SP019954/0-6 - SNPJ 02.09.5,632/0001-01

ACIONISTAS AÇÕES AÇOES CAPITAL
Ordinárias Preferenciais R$

RINO FERRARI, bras ileiro, publicitário, casado, residente e

domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na

Rua 5 RF, nÎ 216, Residencial Florença, CEP 1'3.506'274,

portador da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do

cPF 008.283.948-49

30.064 2r.136 1.152.000,00

RINO FERRARI FILHO, divorciado,

publicitário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,

Òapital, na Alameda Minisft'o Rocha Azevedo, n.o 619, apto'

l6i, Cerqueira Cesar, CEP 0l'410-001, portador da rédula de

identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF 859'539.978-68

2.0t6 2.184 108.000,00

BROTIIERS & PARTNERS PARTICIP LTDA.,
sociedade empresária limitada com sede na cidade de São

Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n} 4'575, sala 5, Jardim

Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob no

06.057.04710001-78, com seus atos constitutivos arquivados

na JUCESP sob n'35.2'1874800.0, em sessâo de 15/1212003,

neste ato representada por seus adminisfradores Fernando

Piccinini Junior, brasileito, casado, publicitário, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua

Engenheiro Monlevade, n'' 166, apto. 11-C, Bela Vist4 CEP

01.308-070, portador da cédula de identidade RG 7 '592.564'3
SSP SP e do CPF 039.065.218-00, e Esdras José Maciel,

brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na

cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de

Andrade, n,o 545, apto. 218, Boaçava, CEP 05.469-000'

portador da cédula de identidade RG 3.376.194-2 SSP SP e do

cPF 045.401.158-04

7.920 16.080 540.000,00

TOTAIS 40:000
,. . ì; ,ì
" 40.000 1.800.000,00
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RII\O PUBLICIDADEI S/A
CNPJ 60.883.261 t0001-29

NrRE 35.3,00474872

ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN^ÁRIA REALIZADA EM 28 DE AI'RIL DE 2017

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, as dez
horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordináriq em sua sede social localizada nesta cidade de
São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os
acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do
Capital Social, conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas.

veri'cando, o*r*'""fr'"H1iiåiå-fäï'Ítr,iä:llJåtij"Xtäi?"åtïffi"J:TÏ3orï::
deu por instalados os trabalhos, convidando a mim, Fernando Piccinini Junior para secretário.

Assim constitulda a mesa de trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de
acordo com o disposto no artigo 124, $ 4o da Lei 6.404176, ficava dispensada apublicação dos
Editais de convocação para a presente Assembleia Geral Ordinária, visto contar a mesma com a
presença da totalidade dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio
da realização da presente Assembleia e da Ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 3l de dezembro de 2016,

b) eleição da Diretoria e fìxação de seus honorários,
c) Aprovaçäo de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente dat4 e
d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando inlcio aos trabalhos e em cumprimento ao item'od'da Ordem do Dia,
determinou o Presidente, a mim Secretário, que efetuasse a leitura do Relatório da Diretoria,
relativo à administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e das Demonstrações
Financeiras, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, Jomal O
Dia SP, ambos edição de 05 de.aþ¡il de 2017. Procedida a leitura e após apreciados e votados
pela Assemblei4 foram os mesniösraprovados sem restrições, com as abstenções legais..

Em seguida, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à
eleiçäo dos membros da Diretoria, com mandato de um ano, que terminará em 30 de abril de
2018, verificando-se terèm sido eleitos para o cargo de Diretor Presidente, RINO FERRARI
FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, residente_e domiciliado na de São Paulo,
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Estado de São paulo, na Rua Alameda Ministro Rocha Azevedo, no 619, apto. 161, Cerqueira

cesar, cpp 01.410-00i;;;"Jot da cédula de identidade RG 4,664.869-0 ssP sP e do cPF

859.539.978-68, e pafa o cargo de Diretot vice-Presidente, o sr. ESDRAS JOSÉ MACIEL'

ùrasileiro, publicitârio, casadõ, residente e domiciliado na cidade de São Paulo' Estado de São

pãrio, na'Ávenida puir" per"ira de Atrdtade, no 545, äpto' 2lB, Boaçava Ci!V: 
-CP^l 

05'469-000'

;;;á- da cédula de identidade RG 33:16,194-2 sSp¡Sp e do CPF 045.401'1s8-04' Os

ãiretores, ambos acionistas presentes' assumiram de imediato seus cafgos, declarando não

estarem incursos em nenhurn dos crimes qUe vede a exploraçäo de atividade empresarial, nos

moldes do $ 1o, artigo i.ot 1 do ccB, tei to.+oo¡0L. Emcontinuação ao item."b" da ordem do

Dia, o Sr. Presidente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorarios da

Diretoria. Pedindo a palavra, amûos os Diretores declararam sua opçäo por näo receber

honorários, uma vez que ambos possuem outrâs fontes de renda pafa sua manutelção' Feita a

votação, vârificou-se que foram äceitos as alegações dos Diretoreso ficando deliberado o não

pagamento de honoriários à Diretoria'

Dando sequência à ordem do Dia, informou o Presidente, que, em

cumprimento ao item "c" da -e.-u, colocaVa em votação a apiovação de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificarrdo-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas áa companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data'

Declarada livre a palavra para tatar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. President" ã"u pot encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessário à lavratura da presentó ata. Reaberta a se'ssão, com a presença da

totalidade dos acionistas, foi esta lida e achaãa conforme por todos os presentes, seldo assinada

pelos mesmos. (a.a.) Piesidente - Rino Fenad Filho; Secretário - Fernando Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Ferrari, Rino Ferrari Filho, Brothers & Partners Participações Ltda. e Fernando

piccinini Junior , ,"pr"r"átuda por seus administradores Rino Ferrari Filho e Esdras José Maciel'

DECLARAMOS SER CÓPIA F'IEL DA ORIGINAL LA EM PRÓPRIO

,-\

Rino Filh F'

Secretário

t7-9
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RINO PUBLICDADE SA
CNPJ 60,883,2611000t-29

ftrRE 35300414872

REGISTRO DE PRESENçA DE ACTONISTAS

ÄSSEMBLÉIA GERAL ORDIN,ÁRIA REÄLIZÄDA EM 28 DE ABRIL Dß'20I7

SER CÓPIA ORIGINALLAVRADO LIVRO

I

Presidente da bléia

RIZZO Assessoria Confábil S/S Ltda.
Rm Antonio Rodrigues Cajado, n' 1800, ala A
CEP 13.560-291 . São cùlos - SP - tol. 0xxl6-33?3 3 133

cRc 2sPo19954/0-6 - CNPJ 02.095.63210001-01

s da bléia

AÇÕES AÇÕES CAPITAL
Ordinárias Preferenciais R$

RINO FERRARI, brasileiro, publioitário, oasado, residente

e domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo,

na Rua 5 RF, n.o 216, Residincial Florença, CEP 13.506'274,

portador da cédula de identidade RG l'331.531 SSP SP e do

cPF 008.283.948-49,

propriedade 15.032
usufruto 15.032
votos 30.064

r 0.568 9t4.220,00

Rc 4.664.869-0 SSP e do CPF 85

RINO FERRARI FILHO' brasileiro, divorciado,

publicitário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,

Capital, na Alameda Minisho Rocha Azevedo, n,o 619, apto.

l6i, Cerqueira Cesar, CEP 01.410'001, portador da cédula de

propriedade 17.048

usufruto (15.032)
votos 2.016

9.352 255.780,00

BROTHERS & PARTNERS PARTICIPAçÕES LTDA.,
sociedade empresfuia limitada com sede na cidade de São

Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, sala 5,

Jardim Paulista, CEP 0l'407-100, insc¡ita no CNPJ sob no

06,057,047/OO0l-78, com seus atos constitutlvos arquivados

na JUCESP sob no 35.2.1874800'0, em sessão del5ll2l2003,
neste ato representada por seus admlnistradores Fernando

Piccinini Junior, brasileiro, casado, publioitário, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital' na Rua

Engenheiro Monlevade, n.' 166, apto. I l'C, Bela Vista' CEP

01.308-070, portador da cédula de identidade RG 7.592.564-3

SSP SP e do CPF 039.065.218-00, e Esdras José Maciel,
brasileiro, casado, publicitário, residente e domioiliado na

cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de

Andrade, n.o 545, apto. 2lB, Boaçava, CEP 05.469-000,

portador da cédula de identidade RG 3.376.194-2 SSP SP e do

cPF 045.401.158-04.

7920 16.080 540.000,00

RG7 64-3 SSP SP edo CPF .218-00.

FERNANDO PICCININI JUNIOR, brasileiro, casado,

publicitário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,

Capital na Rua Engenheiro Monlevade, n'o 166, apto. 11-C,

Beia Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identidade

0 4.000 90.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1.800.000,00
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RINO PUBLICIDADE S/A O
@vCNPJ 60.883.26110001-29

NrRE 35300474872

ASSEMBLÉIA GERÀL ORDINÁRIAREALIZADAEM 27 DE ABRIL DE 2018

Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito às dez

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social localizadanesta cidade de

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

acionistas da sãciedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do

Capital Social, conformì verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de

Acionistas.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RINO FERRARI FILHO, que

verificando, preliminarmente, estarem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie,

deu por instalados os trabalhos, convidando a mim, Fernando Piccinini Junior para secretfuio.

Assim constitulda a mesa de trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de

acordo com o disposto no artigo 124, ç 4" da Lei 6.404176, ficava dispensada a publicação dos

Editais de convocação para a presente Assembleia Geral Ordinária, visto contar a mesma com a

presença da totalidáde dos aciõnistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio

darealizaçáo da presente Assembleia e da ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votaçäo do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras

relativas ao exerclcio social encerrado em 31 de dezembro de 2017,

b) eleiçäo da Diretoria e fixação de seus honorários,
c) Aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data, e

d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Darido inlcio aos trabalhos e em cumprimento ao item "d' da Ordem do Dia,

determinou o Presidente, a mim Secretário, que efetuasse a leitura do Relatório da Diretoria,

relativo à administraçäo do exerclcio findo em 31 de dezembro de2017 e das Demonstrações

Financeiras, documeitos esses publicados no Diário Oficial do Estado de Sðo Paulo, e, Jornal O

Dia SP, *nbor ediçäo de 05 dã abril de 2018. Procedida a leitura e após apreciados e votados

pela Assembleia, foram os mesmos aprovados sem restrições, com as abstenções legais'

Em seguida, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleição dos membros da Diretoria, com mandato de um ano, que terminará em 30 de abril de

2019, verificando-se terem sido eleitos cargo de Diretor Presidente, RINO FERRARI
FILHO, brasileiro, divorciado, e domiciliado na cidade de São Paulo,
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Estado de São Paulo, na Rua Alameda Minisho Rocha Azevedo, no 619, apto. 161, Cerqueira

Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF

g59.539.978-68, e p^ra o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. I'ERNANDO PICCININI
JUNIOR, brasileiró, publicitár1o, casado, residente e domiciliado na cidade de Säo Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Engenheiro Monlevade, no 166, apto. 11-C, Bela Vista, CEP 01.308-070,

portador da cédula de iãentidade RG 7.592.564-3 SSP/SP e do CPF 039.065.218-00. Os

äiretores, ambos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos, declarando não

esta¡em incursos em nenhum- dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos

moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei 10.406102. Em continuação ao item "b" da Ordem do

Diao o Sr. Þresidente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorários da

Diretoria. Pedindo a palawa, u-bos os Diretores declararam .sua opção por não receber

honorários, uma vez que ambos possuem outras fontes de renda para sua manulenção, feita a

votação, verificou-se que foram àceitos as alegações dos Diretores, ficando deliberado o näo

pagamento de honorfuios à Diretoria.

Dando sequência à Ordem do Dia, informou o Presidente, que, em

cumprimento ao item "c" da mesma, colocava em votação a aprovação de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data.

Declarada livre a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade dos aõionistas, foi esta lida e achada conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a.a.) Presidente - Rino Ferra¡i Filho; Secretário - Fernando Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Ferrari Filho - Brothers & Partners Participações Ltda., representada por seus

administradores, Rino Ferrari Filho e Esdras José Maciel - Fernando Piccinini Junior - Ricardo

Ferrari - Clélia Cavalcanti Ferrari, representada por Rino Ferrari Filho - Fláminio Ferrari Neto,

representado por Christiana Tony Ferrari.

DECLARAMOS SER CÓPTN NTNT, LAVRADA PRÓPRIO
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RINO; FUTBLI,GÏDADE SA

c¡tPJ 60.883,261 I 0001-29
NrRE 35300474872

REGISTRO DE PRESENçA DE ACIONISTAS
,ISSNN,TNT,ÉIA GERAL ONNNCÁRIA REÄLIZADA EM 27 Dß' ABRIL DE 2OI8

ACIONISTAS açÕns AçÕES CAPITAL
Ordináriar Preferenciais R$

RINO FERRARI FILHO, brasileim, divorciado, publicitário, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Capital, na Alameda Minisho Rocha Azevedo, n.o 619, apto.

16l, Cerqueira Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4'664.869-
0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68.

20.806 I 1.994 738.000,00

BROTHERS & PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária

limitada com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, sala

5, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob n" 06.057.047/000178, com

seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob n'35.2.1874800.0, em sessão de

l5ll2l20}3, neste ato representada por seus administ¡adores Fernando Piccinini Junior,
adiante qualificado, e Esdras José Maciel, brasilefuo, casado, publicitário, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Pad¡e Pereira de And¡ade, n.o

545, apto, 2lB, Boaçava, CEP 05.469-000, portador da cédula de identidade RG
3.376.194-2 SSP SP e do CPF 045.401.158-04.

7.920 16.080 540.000,00

FERNAI{DO PICCININI JUMOR, brasileiro, casado, publicitário, residente r

domiciliado na cidade de São Paulo, CapiøI, na Rua Engenheiro Monlevade, n.o 166

apto. I l-C, Bela Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identidade RG 7.592.564

3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00.

0 4.000 90.000,00

RICÄ,RDO FERRARI, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado n¡
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, n'216, Residencial Florença

CEP 13.506-2'14, portador da cédula de identidade RG 26'801.800-5 SSP SP e do CPI
327.968.908-21.

3.758 2.642 144.000,00

CAVALCANTE empresárig divorciada, nascida

06 de agosto de I 954, residente e na cidade de Rio Claro, Estado de

Paulo, na Rua 5 RF, no 216, Residencial Florença" CEP 13.506'274,porladora dn

de identidade RG 4.664.359 SSP SP e do CPF 859.539.898-49, neste ato

por seu procurador, Rino Fenari Filho, já qualifìcado, conforme

folheis 1721176 do Liwo de Notas no 705, do 3o Tabelião de Notas

e Tltulos da Comarca de fuo Claro, Estado de São Paulo.

procuração lavrada
e de Protesto de

3.758 2.642 144,000,00

FLAMINIO FERRARI NETO, brasileiro, solteiro, menor impúbere nascido aos 22
julho de 2006, resldente e domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo,

Rua 5 RF, no 216, Residencial Florença, CEP 13.506'2'14, portador da cédula

identidade RG 60.295.361-3 SSP SP e do CPF 472.360.508-81, neste ato

por sua mãe, CIIRISTIANA TOI{Y FERRARI, brasileira, virlva, do lar residente

domiciliada no mesmo endereço do representado,
29.167.382-X SSP SP e do CPF 212.486.538-23'

portadora da cédula de identidade
3.758 2.642 r 44.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 L800.000,00

SERCÓPIA ORIGINAL PRÓPRIO

Junior
embléia

Rino
Presidente da
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RII{O PUBLI

AssEMBLÉla cnnal oRnnÁrul

Aos quinze dias do mês de

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordi

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o

acionistas da sociedade por ações RINO PUBLI
Capital Social, conforme verificado pelas ass

Acionistas.

Assumiu a presidência dos

verificando, preliminarmente, estarem atendidas

deu por instalados os trabalhos, convidando a

Assim constituída a mesa

acordo com o disposto no artigo 124, $ 4o da Lei
Editais de convocação para a presente Assem

presença da totaiidade dos acionistas, sendo ainda

darealizaçäo da presente Assembleia e da Ordem

a) leitura, discussão e votação do relatório
relativas ao exercício social encerrado em 31 de

b) eleição da Diretoria e fixação de seus

c) Aprovação de todos os atos praticados

d) outros assuntos de interesse da

Dando início aos trabalhos e

determinou o Presidente, a mim Secretário, que

relativo à administração do exercício findo ern 3

Financeiras, documentos esses publicados no

Dia SP, ambos na edição de 05 de abril de 2019

pela Assembleia, foram os mesmos aprovados

Em seguida, em obediência
eleição dos membros da Diretoria, com mandato
2020, verificando-se terem sido eleitos para o

FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, resi

Av.
Bel.
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IDADE S/A
CNPJ 60.883.2 1/0001-29

NIRE 353 474872

EM 15 DE ABRIL DE 2019

abril, do ano de dois mil e dezenove às dez

em sua sede social localizada nesta cidade de

.57s, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

ADE S/4, representanclo a totalidade do

constantes no Livro de Presença de

s o Sr. RINO FERRARI FILHO, que

as disposições legais aplicáveis à espécie,

Fernando Piccinini .Iunior para secretario.

trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de

6,404176, ficava dispensacla a publicação dos

Geral Ordinária, visto contar a mesma com a

que todos tomaram conhecimento prévio

Dia que constará de

Diretoria e das Demonstrações Financeiras

bro de 201 8,

a Diretoria até a presente data, e

cumpn mento ao itenr "a" cla Ordem do Dia,

a leitura do Relatório da Diretoria,
de dezembro de 2018 e das Demonstrações

Oficial do Estado de São Paulo, e, Jornal O

a leitura e após apreciados e votados

restrições, com as abstenções legais.

ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

de um ano, que terminará ern 30 de abril de

de Diretor Presidente, RINO FERRARI
e domiciliado na cidade de São Paulo,

4o TABELIÃO OE DA CAPITAL
do Julho,

a presente
confere com )

dou fé

1',t J ?0ie

FRANCISCA DE
Escrevente

PINHO IZIDORO
Autorizado

Valor pago Pelo ato R$ 3'60
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pagamento de honorários à Diretoria. i

Dando sequência à ordem do Dia, infonnou o Presidente, que, em

cumprimentO aO item "c" da mesma, cOlocavar em votaçäO a aprovaçãO de tOdos Os atoS

praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data'

Declarada livre a palavra pa(a tratar de qualquer assurìto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Preiidente ãer.r por enceÍïados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade dos acionistas, foi esta lida e achaàa conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a,a.) Presidente - Rino Ferrari Filho; Secretário - Fernando Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Ferrari Filho - Brothers & Partners Participações Ltda., repre_sentada por seus

administradores, Rino Fenari Filho e Esdras José lMaciel - Femando Piccinini Junior - Ricardo

Ferrari - Clélia Cavalcanti Fenari, representada por Rino Ferrari Filho - Flamínio Ferrari Neto,

representado por Christiana Tony Ferrari.

DECLARAMOS SER CÓPU. FIEL DA ORI EM LIVRO PRÓPRIOGINAL
ì

residen

FRANCISCA DE PINHO tzrDoRo
Escrevente Autorizado

Fernand Junior

335.2\5/19-5 
---
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Valor Pago Pelo ato R$ 3,60

65



44
ìaÀ aa+a a4t
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CNPJ 60.883.261i0001-29

NIRE 3s300474872

l

REcISTRo DE rRESENÇh. nn AcIoNIsTAS
¿.ssnvrnr,ÉIA GERAL onnrNÁnIl nnai,zeDA EM ls DE

I

snn cópra O ORIGINAL LAVRADO

ABRIL DE 2019

pRópnro

ll'

Rino
Presidente da

F
leia

2 JUL, ?01s

PINHO IZIDORO
Escrovente Autorizado

cinini Junior
da Assembleia

{,

ACIONISTAS AÇÕES AÇOES CAPITAL

Ordinárias Preferenciais R$

20.806 11.994 738.000,00

BROTIIBRS & PARTNERS PARTICIP A socl ed ade empresária

limitada sede na cidade de São Paulo, Capital,
100, inscrita no

9 del.Iulho, n. 0 4.5',7com
sal 5 Jardim Paul ista, CEP .40'7- CNPJ sob no 06 .057 .047/0001 78,

com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob no 35'2'1874800.0, em sessão

de 1511212003, neste ato reprèsentada por seus administradores Femando Piccinini
Junior, adiante qualificado, e Esdras José Maciel, brasileìro, casado, publicitário,

residente e domiciliado na cidade de são Paulo, capital, na AvenidaiPadre Pereira de

Andrade, n,o 545, apto.21B, Boaçava, CEP 05.469-000, portador da cédula de

identidade RC 3,376,194-2 SSP SP e do CPF 045.401'158'04.

7.920 16.080 540,000,00

1 66, 0 4.000 90.000,00

RICARDo FERRA R[, brasi leiro, casado, admin strador residente domicil iado na

cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF no 21 6, Residencial Florença,

CEP l3 ,506-2'74, portador da cédula de identidade RC 26 801 .800-5 SSP SP do

3a1 ,968,908 .21

3.75I 2.642 r44.000,00

IA CAVALCANTB FERRARI' brasileira, empresária, malor,

aos 06 de agosto de I 954, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro, Estado de

São Paulo, na Rua 5 RF, no 2 I 6, Residencial Florença, CEP I 3 '5 06-274, portadora da

cédula de identidade RG 4.664.359 SSP SP e do CPF 859'539.898-49, neste ato

representada por seu procurador, Rino Ferrari Filho, já qualificado, conforme

pr'ocuraçãolairadaàs folhasl'12/l76doLivrodeNotasnoT05,do3iTabeliãode
Ñotas e de Protesto de Letras e Tltulos da Comarca de Rio Claro, Estàdo de São Paulo.

3,75 8 2.642 144.000,00

por sua mãe, CHRISTIANA TONy FERRARI, brasileira, virlva, dö lar, residente e

ãomiciliada no mesmo endereço do representado, portadora da cédula de identidade

RG 29.167.382 SSP SP e do CPF 212'486.538-23,

3.75 8 2.642 144.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1,800.000,00

Valor pago Pelo ato R$ 3,60
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RII\TO COM
Área de estudo e planeiamento

Maurício Noznica Penessor
Formaçäo: pós-graduaçäo (MBA Executivo em Marketing)

Tempo de experiência: superior a 12 anos

LJ )s
Av. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2155-8300/3886-8300 s¡ww.rinocom.com.br

Fitiada à lE E fÎl THE GLOBAL lN DEPENDENT COMMUNICATIONS NETWORK



ESPM

A Escola Superior de Propaganda e Marketing,
confere a

a

o certificado de conclusão do

MBA Executivo em Marketing
com carga horária de 600 horas-aula.

"São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2OO2

,YnlrTt

\_'.-

Sueli Bragion LeiteAlu no
Secretária Acadêmica de Pós-Graduação Geral

unh



) acordo com a Rêsolução MEC/CNE no 1, de O3lO4t2OO1
:gistrado sob no 022 em 2810612002
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llniversidade h{etcdista de 5äa Paulo
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CERTIFICADO

A Universidade Metodista de São Paulo - UMESP - confere a

M"unicio Nornico ÞnnessoP

R.G. no 27.615.000-4 o presente certificado de BacHAREL sv CoÀaumcaçÃo Socnr

pela conclusão do curso de CorrauNrcaçÃo Socnr coÀ,r H¿sure.çÃo EM IuBLICIDADE E

pRopAGANDay no ano letivo de 1999, cuja data de colação de grau é a mesma da

expedição deste certificado, nos termos da lei e do regimento geral desta Univer-

sidade.
São Bemardo do Campo, 18 de fevereiro de 2000

ao

Prof. Junior Tarsitano
Publicidade e Propaganda
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CONTRATO DE PRESTA o DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE S/A, sociedade anÔnima fechada,

com sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4.575, Jardim Paulista, Säo Paulo, Capital, GEP:

014107-100, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 60.883,261/0001-29, Cadastro Estadual sob n.o

1.190.731-2, neste ato representado pelo sócio Presidente, Sr. RINO FERRARI FILHO,

brasileiro, divorciado, publicitário, portador do CPF sob n.o 859.539.978-68, doravante

designada simplesmente de GONTRATANTE; e, de outro lado, MAURICIO NOZNICA

PENESSOR, empreendedor individual, ccim sede nesta cidade de Säo Paulo, Capital, na Rua

Doutor Eduardo Monteiro, n.o 719, Jardim Bela Vista, CEP 09041-300, inscrita no CNPJ/MF

sob n.o.272.082.268-06, doràvante designada simplesmente GONTRATADO, têm, entre si,

justos e convencionados, o presente contrato de prestaçåo de serviços, que se regerá pelas

cláusulas seguintes e pelas condiçöes de preço, forma e termo de pagamento,

responsabilidades, direítos e obrigaçöes a seguir descritas:

CLÁUSULA 1A- DA AUTONOM¡A PLENA DA GONTRATADA;

Parágrafo {o - O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em plena autonomia,

näo havendo qualquer subordinaçäo em relaçäo à CONTRATANTE.

parágrafo 2o - O próprio CONTRATADO, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá

e concretizará, a forma de realizaçåo dos serviços pactuados no presente instrumento.

parágrafo 30 - O CONTRATADO, em razâo de sua autonomia plena, pode prestar serviços

para quais e quantos tomadores desejar, sem necessidade de solicitar qualquer autorizaçåo ou

manifestaçäo da CONTRATANTE, nesse sentido.

Parágrafo 40 - Em se tratándo de relaçåo de natureza civil/comercial, sem vfnculo

empregatfcio, eventual falha, defeito ou imperfeiçäo nos serviços prestados pelo

CONTRATADO, ao mesmo seråo aplicadas as cláusulas posteriores e as regras do Código

Civil brasileiro.

Parágrafo 5o - Tendo em vista a autonomia do CONTRATADO, este poderá estabelecer sua

própria jornada de trabalho, ficando civilmente responsável por eventuais atrasos, prorrogaçöes

ou negligências a que der causa e que sejam relativas aos serviços contratados

CLÁUSULA 2A _ DO OBJETO;

contrato teve como origem, proposta de prestaçäo de serviços autÕnomos de

serviços redaçåo apresentada pelo CONTRATADO à CONTRATANTE. Assim, nos termos

dessa firma-se o presente instrumento, cujo objeto é a

técnicos, sem exclusividade, de assessoria de im

o

a

1
¡l ¡

pelo CONTRATADO

,.üI
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Parágrafo 1o - Pelo presente instrumento, o CONTRATADO, sempre que lhe for solicitado, se

obriga a prestar os seguintes serviços à CONTRATANTE: Diretor de Planejamento, para a

contratante e seu clientes.

cLÁusuLA 3a - Do PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO;

Pela prestaçåo dos serviços ora ajustada e acima descrita, a CONTRATANTE pagará ao

CONTRATADO, o valor mensal de R$ 4.000,00 (Quako Mil reais), condicionado à prévia

apresentaçåo dos serviços nos termos ajustados e a emissäo e entrega da nota fiscal dos

serviços correspondentes.

parágrafo lo - A inadimplência em relaçäo à cláusula anterior ensejará a imediata interrupçäo

da prestaçåo dos serviços, bem como a respectiva açäo de cobrança, acrescida de juros,

correçåo e multa de 10%, à critério do CONTRATADO.

Parágrafo 20 - Os pagamentos seråo realizados todo 50 dia útil de cada mês, vencendo-se o

primeiro pagamento a partir do encerramento do mês de assinatura do presente contrato.

Todos os impostos e/ou contribuiçöes incidentes ou devidas pelos pagamentos efetuados pela

CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, à cargo desta ficaråo.

cLÁusuLA 4r - DAs oBRlcAçÕEs Do CoNIRATADo;

O CONTRATADO executará os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade e

segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza e exigidos pela CONTRATANTE,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste instrumento.

parágrafo {o - O CONTRATADO se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de

assessoria de imprensa a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua

consecuçäo.

parágrafo 2o - É de responsabilidade do CONTRATADO enrpregar todo o seu corpo técnico

paÊ a realizaçäo de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem como para a

soluçäo e prevençåo de eventuais problemas, sendo totalmente responsável pela

administraçäo destas atividades.

parágrafo 30 - Deverá cumprir prazos, obedecer às instruçöes da CONTRATANTE sobre os

termos dos serviços a serem prestados, além de prestar informaçöes à CONTRATANTE

sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execuçäo de seus trabalhos e demais

detalhes sobre a execuçåo de suas atividades.

Parágrafo 40 Considerando a ausência de subordinaçåo jurfdica, deverá o CONTRATADO

atender às d

CONTRANT

andas serviços contratados no tocante a prazos entre outras

contudo, recusá-las mediante o pagamento

mil reais), conforme previsto no $ 40, do art.442-8,

a

ôos tè.

lul\.

2

{

cþe

R$ 4.000,00
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CLÁUSULA 5A - DAS OBRIGAçÕES DA GONTRATANTE;

A CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO, todas as informaçöes necessárias à

realizaçäo dos serviços que a ela solicitar sejam prestados, devendo especificar os detalhes

necessários à perfeita consecuçäo dos mesmos.

Parágrafo lo - A CONTRATANTE se obriga a apresentar ao CONTRATADO, quando

solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presento contrato

de assessoria de imprensa.

parágrafo 2o - A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento ao CONTRATADO, em

conformidade com o previsto na cláusula 3a deste instrumento.

CLÁUSULA 6A - DO PRAZO;

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7A - DA RESCISÃO;

O presente instrumento de contrato poderá ser rescindido sem ônus e a qualquer momento por

qualquer uma das partes, desde que a parte interessada encaminhe a outra, notificaçåo escrita

com antecedência mfnima de 30 (trinta) dias.

parágrafo lo - A rescisäo do presente instrumento de contrato näo extingue os direitos e

obrigaçöes que as partes tenham entre si e para com terceiros e que decorram dos serviços

prestados.

CLAUSULA 8A - DA CONFIDENCIALIDADE;

Dada a natureza dos serviços ora contratados, obriga-se o CONTRATADO, a manter na mais

absoluta confidencialidade, todas as informaçöes, dados, documentos, metodologia e demais

elementos a que tiver conhecimento ou acesso em razåo da execuçåo deste contrato, assim

como, näo divulgá-los a quem quer que seja e em qualquer época, sob hipÓtese alguma, sob

pena de responder por perdas e danos, salvo mediante autorizaçåo por escrito da

CONTRATANTE.

parágrafo 1o - O CONTRATADO tomará todas as precauçöes necessárias para evitar que

pessoas estranhas às relaçöes comerciais das partes tenham acesso às ínformaçöes

supracitadas, obrigando-se expressamente por todos os atos e omissöes praticadas.

CLÁUSULA - DAS DTSPOSIçöES GERAIS;
a o

I3
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Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e previdenciário

devidos em decorrência direta ou indireta da execuçåo do presente instrumento seråo de

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

parágrafo 1o - O presente contrato é regido pelo Código Civil e pelo disposto no art. 442-8, da

CLT, de modo que näo gerará vfnculo de natureza trabalhista entre as partes, nem mesmo

entre eventuais assessores e/ou colaboradores do CONTRATADO, assumindo esta a integral

responsabilidade por qualquer penalidade, perda ou dano que a CONTRATANTE venha a

sofrer em razäo deste contrato e relativamente aos serviços ora ajustados.

Parágrafo 2o - O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as

partes, seus prepostos e sucessores a qualquer tftulo, por prazo indeterminado.

Parágrafo 30 - O presente contrato näo tem caráter de exclusividade para nenhuma das partes,

ficando ambas, reciprocamente autorizadas a contratar os mesmos serviços com outros

interessados.

Parágrafo 40 - Eventualmente, conforme o serviço a ser prestado pelo CONTRATADO,

mediante sua prévia solicitaçåo e/ou os interesses dos clientes da CONTRATANTE, poderá, o

CONTRATADO, se valer da estrutura ffsica e ambiente de trabalho da CONTRATANTE para

execuçåo de seus serviços, obrigando-se o CONTRATADO nessa hipótese, a seguir fielmente

as normas de conduta da CONTRATANTE e os horários de funcionamento desta.

Parágrafo 50 - Qualquer alteraçäo nas cláusulas do presente contrato, referente ao objeto,

prazo, valor e forma de pagamento dos serviços contratados, deverá ser feita através de termo

aditivo.

CLÁUSULA IOA - DA MULTA;

A parte que infringir qualquer das cláusulas previstas no presente contrato pagará a outra

parte, multa correspondente a2oo/o (vinte por cento) sobre o valor das 10 (dez) últimas notas

fiscais de serviços emitidos pelo CONTRATADO.

cLÁusuLA 11a - DO FORO DE ELEIçÃO;

As partes elegem o Foro Central da Comarca de Såo Paulo, Estado de Säo Paulo, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

questöes originadas do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os contratantes assinam este

de igual teor e forma e para um sÓ efeito, na presença das

presenciaram e que também assinam o presente instrumento.

contrato em 02 (duas)
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Såo 02 maio de 2008

RINO

Contratante

//fr,rt,o/tø'ø /"r-
Mauricio Noznica Penessor

Contratado

Testemunhas:

CARLOS ALBERTO DIAS

CPF: 040.331.888-27

CONTADOR

ELA DOS

CPF: 312.668.208-17

Depto. de Recursos Humanos

g-
PIFANIO
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RINO COM
Área de criacäo

Fernando Piccinini Júnior
Formação: suPerior incomPleto
Tempo de experiência: superior a 12 anos

s
,tv. Nove de Julho, 4.575 CÊP OlAOi -1o0 São Paulo SP Brasil Tel. (55 ll) 2755-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à | E El fTl THE GLOBAL INDEPENDENT CoMMUNICATIONS NETWoRK
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RINO PUBIJTCIDADE LTDA
c. G. c. NP 60 .A83.26L/OOOL-2g

Alr¡nacÃo on coxrnaro soctat

Os abaixo assinados, RINO FERRÄRI, brasileiro, casado,
publicitário, domiciliado à Rua Al-fredo Ellis, no 2Lo, portador da
cédula de ídentidade RG. no L.331.531- e do cPF n' oo8.283.948'49|
e RfNo FERRART FIIJtfo , brasileiro , casado , pubt icitário,
domlciliado à Rua Alfredo E1lis, De 2LO, portador da cédula de
identidade-Rc. ne 4.664.a69 e do cPF ne 859.539.978-68, ambos
residentes na cidade de São Paulo Estado de São Paulo únicos
sócios componentes da Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Limitada denominada RINO PUBLICIDADE LTDA., com sede à Rua
Alfredo Etlis, Dn 2LO, São Paulo, devidamente registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob ne 288.1-86 em sessäo de
L3.02.L962 e com última alteração contratual arquivada sob
ne l-030716 em sessão de 03.1-0.90, resolvem de comum acôrdo alterar
o Contrato Social, conforme segue:

PRTMETRO

Os sócios admÍtem que passam a fazer parte da sociedade, por cessão
de quotas do sócio Rino Ferrari, os sócios Esdras José MacieÌ,
brasileiro, casaäo, maior, publicitário, resj-dente à Av. Padre
Pereira de Andrade, hn 545 ap.2L - B São Paulo SP -
RG ns 3.376.194 ernit,ida em 30/07/73 - SSP, CIC ne O45.4OL.l-58-04, e
Fernando Piccinini ,¡r., brasÍleiro, casado, maior, publicitário,
residente à Alameda Fernão Cardim, ne L73 - ap.1-04 - São Paulo - SP
RG ne 7.592.564 emitida em I4/O8/73 - SSP, CIC ne 039.065.218-00,
alterando a cláusula III do contrato social que passa a ter a
seguinte redaçåo: conforme cessão demonstrada na dÍstribuiçåo do
capital- abaixo.

CIÁUSULA IIT

O Capital Social inteiramente realizado e integralizado é de
cr$ 25.ooo.oooroo (vinte e cinco rnilhões de cruzeiros) divÍdido em
25.000.000 (Vinte e cinco milhões) de quotas com o valôr
nominal de cr$ l-ro0 (Hum cruzeiro) cada uma assirn distribuídas
entre os Sócios:

RINO FERRÃRI 24 .250 . OOO

250. OOO

250.000
250. 000

24 .25O. 000,
250. 000,
250 . 000,
250 . 000,

RINO FERRARI FILHO
ESDRAS JOSÉ MACIEL
FERNANDO PICCININI JR. .

Total-izando

quotas
quotas
quotas
quotas

25. .000 guotas 25. 000. 000, 00

cr$
cr$
cr$
cr$

cr$

00
00
00
00

\l'\r',,
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Continuarão em pleno vigor as demais C}áusulas e Condiçöes
estabelecidas no Contrato de Constituição Social, Ç[üê não tenham
sido objeto de alteraçäo pelo presente instrumento. Et por
estarem justos e contratados, assínam o presente instrumento em
4 (Quatro) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas, para fins de direito.

Säo Pau1o, reiro de l-991-.

RINO

{ /i)

F

DRAS JO MACÏEL

F JR

BAI

JO FRADE

01322R.AlfredoEllis,210-Tel.288-8422(PABX)-Fax285-0031 -C.P.4829-End.TeI.PUBLIRINO-Telex11
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R{NO .PiË}B[.TFCÏI}AÐE LTÐA.
¡a

6ân a..

CNPJ 60.883.26110001-29

Peio plesente instrurnento particular cle alteração contratual, as partes abaixo

nomeadas, qualificaclas e no final assinadas:

RINO FERRARI, brasileilo, sepalaclo consensuallnente, publicitátio, resiclente,e
ciomiciliaclo na zona rural cla cidade c1e São Carlos, Estaclo cle São Paulo, na Fazencla

Sapé, Estracla Vicinal cla Babilônia, I(ln 5, CEP 13.560-970, portaclor da céclula de

identiclacle RG 1.331.531 SSP SP e do CPF 008.283.948-49,

RINO FERRARI FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, resiclente e clorniciliado
nesta ciclade cle São Paulo, Capital, na Rua da Consolação, n.o 3.240, apto. 61,

Cerqueira César, CEP 01.416-000, portaclor da céclula cle identiclade RG 4.664.869-0
SSP SP e cio CPF 859.539.978-68,

ESDRÄS JOSÉ MACIEL, brasileiro, casado, publicitár'io, residente e domiciliado nesta
cidade cle São Paulo, Capital, na Avenida Paclre Pereira de Auclracle, n.o 545, apto.

2IB, Boaçava Cily, CEP 05.469-000, portador cla cóciula cle iclentidacle RG
3.376.194-2 SSP SP e clo CPF 045.401.158-04, e

FERNANDO PICCININI JÚNIOR, brasileiro, casaclo, publicitário, resiclente e

clomiciliaclo nesta ciclacle de São Paulo, Capital, lla Rua Engeuheiro Moulevacle, n.o

166, apto. 11-C, Cerqueira César, CEP 01.308-070, portaclor cla céclula cle iclenticlacle

RG 7 .592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00,

úrnicos componentes cla socieclade lirnitada RJNO PUBLICIDADE LTDA., colll sede e
lblo uesta ciclaclc de São Paulo, Capital, na Avenicla Novc clc Julho, n.o 4.515, Jalclirn

Paulista, CEP 01 .401-100, inscrita no CNPJ sob n,o 60.883.26110001-29, com NIRE
35.2.0117824.8, e com contl'ato social e última alteração arquivaclos na MM Jurta
Cornercial do Estacio cle São Paulo sob n.'s 288.186 e98.537100-3, respectivameute eru

sessöes cle l3 cle feveleiro de 1962 e 3l cie maio cle 2000, resolvem, cle colnlurl acorclo,
introduzir as seguintes alterações etrr seu contrato social:

1 - Transfounar ern desiguais, cle conformiclacle com o artigo i055 clo CCB e art. 15 da
Lei 6.404176, as cotas em que se clivicle o capital social, passanclo o ilresmo a ser
dividicio ern çotas ordinárias e cotas preferenciais, a saber:

IIIZZO Asscssoria Contíbil S/C Ltrla.
Ru¡ ¡5 de Novenìtìro, tr." ì229, sobre¡o¡¡, ccnho
CEt 1.1.56 I- 160 - S¡o Cf rlos - St' - lel. f htl 6.212.21 21

cRC 25P019.954/0-6, CNrJ 02.095.612/0001-0t
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1- Cotas Ordinárias,"em ¡{tne[ç clç"40.0.00, Córi]r clireito de voto em separado para a

norneação cle acimini$tratlôres dþ sgeíedddd, clërconfot'tniclacle com o inciso IV, artigo

16 daLei 6.4041'/6;"?"' "' ":^ :"' on. -'-

1.2 - Cotas Pleferenciais, iguahnente em núrnero dc 40.000, com prioridade ua

distribuição cle cliviclenclos, cle conf-ol'illidacle coln o inciso I, clo artigo l1 da Lei
6.404176, corn a ledação clacla pelo artigo 2'ì cla Lei l0'303/2001'

1.3 - O capital social cie R$ 1.S00.000,00, fica diviclido em 80.000 cotas de R$ 22,50

cada, senclo 40.000 orclinárias e 40.000 preferenciais, assittt clistribuíclas entre os

sócios:

Sócios
Rino Ferrali
Rino Ferari Filiro
Esciras José Maciel
Felnando Piccinini Júnior

orclinárias
30.400

4.320
2.640
2.640

40.000

preferenciais
21 .600

7.680
5.360
5.360

40.000

capital
Rll 1.170.000,00
R$ 270,000,00
R$ 180,000,00
R$ 180.000.00
R$ 1.800.000,00

2 - Aclmitir,na socieclade a elnpresa BROTFIERS & I'ARTNERS PARTICIPAÇÕES
LTDA., ern organização, com sede nesta ciclacle dc São Paulo, Capital, na Avenicla
Nove cle Julho, n." 4.575, sala 5, Jardjm Paulista, CEP 01.407-100, neste ato

replesentacla por seus administradores Rino Ferrari Filho e Esdras José Maciel, já
qualificacios, gue, aonfonne contrato social ciessa socieclacie, lavraclo nesta clata,

recebeu como integlalização de seu capital social, 24.000 cotas de R$ 22,50 cacla,

senclo 7.920 orclinárias e 16.080 preferenciais, cotas essas cle ploprieclacle clos sócios

Rino Ferrali Filho, Esdras José Maciel e Felnanclo Piccinini Juuior, em uirtnelo cle

8.000 cotas para cada um deles, senclo 2.640 orclinádas e 5.360 preferenciais.

3 - Desligar da sociedade, ern virtncle cla transfèrência da totaliclacle cle sttas cotas, Esclras

José Maciel e Fernando Piccillini Junior, qlie retiram-se, pagos e satisf-eitos de toclos

seus haveres, danclo à socieclacle, bem como a seus colrlponerltes, a mais ampla, plena e

geral quitação, nacla lnais tendo a reclamar a qualquer título.

Em virtucle clessas altelações contratuais, resolvem os signatários consoliclar
ser.r contrato social, que colrl observância clos preceitos cla Lei 10.40612002 e cle outros
clispositivos legais aplicáveis, passanr. a ter a seguinte reclação:

RIZZO Àsscssorir Contábil S/C Lfrln.
Ru¡ I 5 de NovJlrbro, n." 1229. sobreloj¡, ceDho
CEP Il.56l-llil - S¡o Cî'los- SP - lcl. 0i\16.212.2121
cRc 2sP0r9.954i0-6 - CNPJ 02.095.6321000t-01
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1') DA DENffMITT?\Ç.4O .Sç)CJAL":
iì '"n :, "' : å

A sociectadþ gir*¿ sôU å.d"nåniirffio social cle RINO PUBLICIDADE
LTDA., poclencio dela fazel uso seus aclministraclores, cle couformiclacle coll1 o clisposto na

cláusula SEXTA.

2') DA SEDE SOCIAL

A socieclade tem sua secle instalada nesta ciclade cte São Paulo, Capital, na

Avenicla Nove cle Julho, u.o 4.515, Jarclim Paulista, CEP 01.407-100.

3n) DO OBJETTVO SOCTAL

É objetivo cla socieclacle a explor.ação clo ramo cle pLrbliciclacle e ploiragatrcla.

Parágrafo Único: A socieclacle poderá participal de outt'as socieclacles,

como sócia cotista ori acionìsta, atencliclos os clispositivos deste contrato.

4n) DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A cluração da sociedacle será por terlpo incleterminaclo, poclettdo, entretanto,

ser, clissolvicla a qualquer época.

so) Do CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.800.000,00 (um rlilhão e oitocentos mil reais),

cliviclido em 80.000 (oitenta mil) cotas desìguais cie Rfì 22,50 (vinte e clois reais e

cinqnenta centavos) cada, totalurente integralizaclas, 40.000 clelas orclinár'ias e 40.000

prefeleuciais. assiur subscritas pelos sócios:

sócios ot'cliuát'irs pt'efet'ettciais capital

Rino Fetrari 30.400 21.600 R$ 1.170.000,00

Rino Felr"ari Filho 1.680 2.320 R$ 90.000,00

Brothers & Paltners Palticip. Ltcla. 7.920 16.080 R$ 540.000.00
40.000 40.000 R$ì i.800.000,00

$ 1": As Cotas Orclinár'ias, de conformiclacle conl o it-tciso IV, artigo 16 cla

Lei 6.404116, têm clireito a voto seirarado para a eleição e/ou uoureação cle

aclministracloles cla socieclade.

lìIZZO r\sscssorir Contál¡il S/C Ltdl.
Run I 5 rle NovernLro. n." I 229. solrrcloja. cciltro
CEP I 1.56 l- I ll) - S¡o C.rlos - liì' " lcl. l)xx I G272.2 I 23

cRC 25P0l9.954/0-6 - CNPJ 02.095.61210001-0¡
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,

$ 2': As GritasîIlteferbnciåi,s, rldcolffbuniclade com o inciso I, do artigo 17

da Lei 6.4041i6, coln a rçAuçåç clacfia pp{ô ar$i(o !,s5la Leí 10.30312001, tôm prioridacle na

d istribu ição tie diviclenclti's1

$ 3o: A responsabiliclacle cios sócios é restrita ao valor cle snas cotas, ]cle

confonniclacle conl o clisposto no at'tigo 1.052 clo Cócligo Civil, Lei 10.4Q612002, rr]as

toclos lesponclem solidaliametlte pela integralização clo capital social. 
I

$ 4": Segunclo rernissão do artigo 1.054, cia Lei 10.40612002, ao aftigo997,
inciso VIII cla rnesma legislação, fica expresso que os sócios não l'espoucleur

subsidialiarnente pelas obrigações sociais.

6u) Dr\ ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A aciministtação da socieclacle será exercida pelos sócios Rino Ferlari e Rino

Ferrari Filho, que inclividuahnente a representarão, ativa e passivatnente, juclicial on extra

jr"rdiciahnentc.

$ 1": Os aclministradoles pocierão nonlear proculadot'es para represeutar a

socieclade, por instlumento de manclato, porém sempre com períoclo de valiclade limitado,
exceto 11o que lespeita ao judicial e nos lilnites clos pocleres confericlos.

$ 2": Fica temrinantemente proibido aos adrrinistraclores o elnprego icla

clenominação sociai em avais, fianças, endosso de mero' favor, ou em qualquer outt'o

clocrnnento estranho aos fins sociais. I

$ 3u: Os adininistraclores terão dil'eito a urnfl retiracla mensal a título :cle

"pró-labole", cuja importância será fixacla ell reunião cle sócios, obsel'vaclos os lilnites
legais.

7O) DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Obselvaclo, no que conbet, o conticlo no $ 1o cia cláusula 5n, as cleliberações

sociais serão tomadas eln reultiões de sócios, presiclicla e secletariacla por sócios
preseutes, que lavrarão rura ata de reunião que, posteriol'lnente, sel'á levada a registro em

órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura cle Livro lcle

Atas.

4tIIIZZO Asscssoria Contil¡il S/C Ltdn.
Rua l5 rle Novenrbro, n." 1229. sobreloin. cenlo
CEP 13.51ì l - I d) - Sao Clrìos - SP - lcl. {)rx | 6-2'12.2121

cRc 2sP0t 9.954/0-6 - CNP.r 02.095.612/0001-01
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$ 1": A .cþnqdcaçãC pa13 a fe$uiãO cle sócios se clará por escrito, cqtn

obtenção incliviclual cle;ciêîrb!a, f,ormalìzaålald.e'qualquer rnatteira, clispensanclo-se ias

fonnalidades da publicaþo'd-o ariOnôø, cotrfoi'nie artigo 1.072, da Lei 10.406102,¡ e

instalar-se-á de confonnidade com o aftigo 1.074 da lnesrrra legislação.

$ 2": Fica clis¡rensacla a reunião quatclo toclos os sócios cleciclit'em, pot'

escrito, sobre as tnatérias objeto cle cieliberação, consoliclanclo o deciclido para o clevido

registro no órgão competente, nos teLrnos c1o $ 3', artigo 1.072 clo mesmo coclex. 
I

I

$ 3u: Areunião cie sócios, de acolclo colrl o artigo 1.078, clo Cócligo Civil,
ocorrerá, ordinariamente, nos quatlo priineilos nì.eses clepois cle finclo o exercício social e,

extraorclinariamente, sempre que os interesses sociais exigit'em o pronttnciarnento dos

sócios, salvo se todos estivelem presentes e decidirem, poL escrito, acerca da lnatéria etl
pauta.

$ 4o: De conformidacie com o $ 5o, artigo 1.072, do Cócligo Civil, ,as

clelibelações tornadas cle conformiclacle corl a lei e o contrato vincttlatl toclos os sócigs,

aincla que ausentes ou clissiclentes.

8Ð DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas do capital social são indivisíveis em leiação à socieclacle, que não

reconhecer'á mais que urn titular para cada cota. Cacla cota clará direito a um voto ttas

deliberações sociais. As cotas do capital social, assim como os clireitos sobre elas, não

poderão ser transferidas, vencliclas, alienaclas; entregues em clação cle pagamento ou
cedidas a qualquer título, sem que sejam ofereciclas aos outros sócios, na lnestlla
plopor'ção clas que já possui, sócios esses que, em conclições cle igualclacle, terão seltUlre o

clireito cle pleferência enr sua aquisição

$ 1": Se quaiquer clos sócios tiver a pretensão cle transferir suas cotas, 'na

folma clo cairnt, deverá ciar ciência clessa intenção aos outros, comunicanclo-os pol escrito

para que, dentro clo prazo cle 60 (sessenta) dias, contados cla cornttnicação, possam

exercer o direito cle plefelência na aquisição.

$ 2": O não exercício pol parte da totaliclacle clos sócios retnanescentes
quanto ao clireito cle preferência no prazo fixaclo no parágrafo primeiro, permitirá que o
sócio pretenciente.à alienação, nos tçLmos clo arligo 1.057, clo Cócligo Civil, efetue a

transfelôncia clas cotas ofereciclas a terceiros, saivo se houver oposição c1e titulares cle

mais cle 50% (cinqüenta por cento) clo capital social.

IìIZZO Asscssorir Contábil S/C Ltdri.
Rua l5 cle Novetnl¡¡o, n." 1229, sobreloja. ceuno
CEP Il.56l-l (il) - S¡o C¡rlos - SI' - tcl. 0x \l 6-212.21 21

cRC 25P019.954/0,6 - CNPJ 02.095.632/000t-01 lrl
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9) DA RETIRADA DA SOCIEDADE

O sócio telá o clireito cle retirar-se da socieclacle nas hipóteses previstas no

art. 1.077, clo Cócligo Civil, aplicanclo-se as regras constantes clo art. 7.031 cctptt, do

nleslno coclex, sendo que depois de apuraclos,os sous ltaveres, em Balanço especialmente

levantado; estes lhe serão pagos ern 48 (qualenta e oito) parcelas deviclamente corrigidas
pelos ínclices oficiais então vigentes, vencendo-se a plirneira 30 (trinta) clias após o
balanço, e as clemais no lnesltlo clia dos meses subseqüentes. Para efeitos de apuração jde

haveres, o patrimônio da sociedade será considerado cle acordo cotn os elemen{os

constantes cle balanço especialmente levantado para esse fim, clispensada, explessamellte,
quaiquer avaliação, inclusive juclicial. 

l

10) DO FALECTMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS

Ocorrendo o falecimento ou interdição de qualquer clos sócios, a sociedacle

não se dissoiver'á, continnanclo corn os sócios rernanescentes; selìdo os ltaveres clo sócio

faleciclo, ou interclito, apuraclos através cle balanço especial e pagos pela sociedacle nas

lrlesmas condições do estipulaclo na cláusula anterior.

$ 1n: Fica assegurada a admissão na socieclade, caso o clesejaretl, aos

sucessores do sócio faleciclo ou interdito, por'érn, corn impossibiliciacie cle alienação dos

clireitos hereclitários sobre as cotas.
I.

$ 2': Na hipótese cla substituição cle sócios, a que alucle o parágrafb
auterior', a viúva ou irerdeilos, deutlo clo trinta clias após o falecimento ou a interdição,
clarão conhecimento aos clelnais cotistas de seu ciesejo naquele seuticlo, por carta, pelo
registro cle títulos e clocnmentos ou notificação judicial.

$ 3o: Findo os trinta clias clo par'ágrat-o anterior, no caso cle faleoimento icle

cotista ou de sócio interclito, têin os clemais opção para adquir'ir para si as cotas do sócio
interclito ou do espólio, sempl'e proporcionalmente ao númeLo de cotas lrossníclas, ou
aclquirirem as refeliclas cotas em prol da sociedacle, para posterior alienação aos seus

sócios, ou aincla pretèrirem a redução do capital social, nas quauticlacles clas cotas clo sócio
interdito ou falecido.

RIZZO Â.sscssorir Conf ríbil S/C Ltrln.
l(!n l5 de Noveùbro, r." 1229, sobreloj¡. ccntrc
CEP ll.5lìl- I 60 - S¡o Crrlos - SP - lê1. 0xxl 6-212.2111
CRC 25P0 I 9.954/0-(, - CNPJ 02.0t5.ó121000 I -01

Novs d0

Bel.

$ 3": O côîrju$ô'de rþaiqtrel dds sôðios, em caso cle separação judicial, tgrá

seus clireitos a]ruraclos 
" ¡påg[3¡ri" cþnryriiiA!,Og ç6tn as disposições cla cláusula nona. ,
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Esdrasdósé Maciel C-

I

Fica eieito o foro cla Comarca cle São Paulo, Capital, pala a soluçãir
quaisquer dúviclas ou clissídios entre os cotistas, oriundos ilo presente instrumento.

r4o) Do DESIMTTDIMpNTQ å"3 
,:l

os sócios"å"uår'ninisti'a¿¡i, ¿r"ì;rir, ,ot as penas cla lei, que não esião

impeclidos, pol lei especial, cle constituir socieclade ou cle exercer sua aclrliuistração, qtre

nunca foram conclenados nem se encontrarn sujeitos aos efeitos cle pena qne vecle, aittcla

que temporariamente, o acesso a cargos pirblicos; ou por crime falimetfar, cle

prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato; ou contLa a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as nol"rras cle defesa cla concorrência, cotltra
as lelações cle consumo, a fé pública, ou a propriedacle.

ls) DO FORO

lcle

E, pol estarem assim cle perfeito e conlulll acoLcio, lavram o presente
instrumento de alteração contratual, em três vias de igual teol e founa, para urìl só direito,
na presença de duas testemunhas, devenclo a prirneira ser arquivada na MM Junta
Cornercial do Estado de São Paulo, a fim c1e que se produzarl os clevidos e legais efeitos.

São 24 d,e

Maciel

PARTICIPAÇOES LTDA.

ât't

P

Rino

SSP

SSP SP

Contlbil S/C Lt(lî.
I 229. sobreloja. cerho

St - rul. l¡\rl(!272.212,1
9.954/O-6 02.095.6321000¡-0t
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RS & PARTI\ERS PARTICIPAÇONS LTDA.

CONTRATO SOCIAL
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Pelo presente instrumento particular de contrato social, as partes abaixo
nomeadas, qualificadas e no final assinadas:

RINO FERRARI FILHO' brasileiro, divorciado, publicitário, residente e domiciliado
nesta cidade de São Paulo, Capital, na Rua da Consolação, n.o 3.240, apto. ó1,
Cerqueira César, CEP 01.416-000, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-0
SSP SP e do CPF 8s9.539.978-68.

ESDRAS JOSÉ MACIEL, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado nesta

cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de Andrade, n.o 545, apto.
2IB, Boaçava City, CEP 05.469-000, portador da cédula de identiclade RC
3.376.194-2 SSP SP e do CPF 045.401.158-04, e

FERNANDO PICCININI JUNIOR, brasileiro, casado, publicitário, residente e
domiciliado nesta cidade de São Paulo, Capital, na Rua Engenheiro Monlevade, n.u

166, apto. l1-C, Cerqueira César, CEP 01.308-070, portador cla cédula cle identicladc
RG 7.592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00,

resolvem contratar a constituição de uma sociedade empresarial limitada, a ser regicla pela

Lei 10.40612002 (Código Civil Brasileiro), demais legislação aplicável às sociedacles

limitadas, subsidiariamente pelas disposições aplicáveis na legislação regulailora das

sociedades por ações e pelas cláusulas e condições seguintes:

1) DA DENOMTNAÇAO SOCTAL

PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA., podendo dela fazer uso seus adrninistraclores,
de conformidade com o disposto na cláusula SEXTA.

z',) DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede instalada nesta cidade São Pau , l1a

Avenida Nove de Julho, n." 4575, sala 5, Jardim Paulista, CEP sâo

ð
R.

tâ.
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3") DO OBJETTVO SOCIAL

É objeto da sociedade a participaçáo em outras empresas, como sócia cotista
ou acionista.

4n ) DA DURAÇAO DA SOCIEDADE

A duração da sociedade será por tempo indeterminado, podendo, entretanto,
ser dissolvida a qualquer época.

5") DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 813.000,00 (oitocentos etreze mil reais), dividido
em 813.000 (oitocentas e treze mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, assim subscritas
pelos sócios:

socl0s
Rino Ferrari Filho
Esdras José Maciel
Fernando Piccinini Júnior

totais

n.o cotas
27t.000
211.000
27r.000
813.000

capital
R$ 271.000,00
R$ 271.000,00
R$ 271.000.00
R$ 813.000,00

$ 1': As 813.000 cotas em que se divide o capital social foram assurì

integralizadas pelos sócios: ,

1 - A importância de R$ 811.126,89, integralizada com a transferência, para a sociedade
ora constituída, da propriedade de 24.000 cotas da sociedade empresarial limitada
RINO PUBLICIDADE LTDA., com sede e foro nesta cidade de São Paulo, Capital,
na Avenida Nove de Julho, n." 4.575, Jardim Paulista, CEP 01 .407-100, inscrita no

CNPJ sob n.o 60.883.26110001-29, com NIRE 35.2.0117824.8, cotas essas de valor
nominal de R$ 22,50 cada, e de valor patrimonial, conforme balancete levantado em 30

de setembro de 2003, de R$ 33,79696, desiguais quanto a natureza dos direitos ou

vantagens conferidos a seus titulares, de conformidade com o artigo 15 da Lei
6.404176, sendo 7.920 ordinárias e 16.080 preferenciais, de titularidade dos

subscritores, na proporção de 1/3 (um terço) paru cada um deles, , conforme simultânea
alteração contratual de transferência dessas cotas para a titul
constituída.
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2 - A importância remanescente de R$ 1.873,11, integralizada neste ato, em moeda
corente do país, no valor de R$ 624,37,para cadaum dos subscritores.

$ 2": A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, de

conformidade com o disposto no artigo 1.052 do Código Civil, Lei 10.40612002,mas
todos respondem solidariamente pela integralizagão do capital social.

$ 3': Segundo remissão do artigo 1.054, da Lei 10.40612002, ao artigo 991,
inciso VIII da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem
subsidiariamente pelas obrigações sociais.

6n ) DA ADMINTSTRAÇÃO n¿. SOCTEDADE

A administraçáo da sociedade será exercida pela totalidade dos sócios, que a

representarão, ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente, das seguintes
maneiras:

a) nas aquisições e alienações de bens móveis e imóveis, ou de participações
societárias, sempre pela totalidade dos administradores, e,

b) nos demais casos, por dois administradores, em qualquer combinação.

$ 1": A destituição de administradores será decidida por deliberação cle

reuniões de sócios, mediante aprovação pela maioria simples das cotas represeniativas do

capital social.

$ 2': Os administradores poderão nomear procuradores para representar a

sociedade, por instrumento de mandato, porém sempre com período de validacle lirnitado,
exceto no que respeita ao judicial e nos limites dos poderes conferidos.

$ 3": Fica terminantemente proibido aos administradores o emprego da

denominação social em avais, fianças, endosso de mero favor, ou em qualquer outro
documento estranho aos fins sociais.

$ 4':
"pró-labore", cuja
legais.

RJZZO Assessoria Contábil S/C
Rua l5 de Noverubro, n." 1229, sobreloja,

Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de

será fixada em reunião de sócios, obs
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7N) DAS REUNIÖES E DELIBERAÇOES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e

secretariada por sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião que, posteriotmente,
será levada a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da

manutenção e lavratura de Livro de Atas.

$ 1": A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, conl
obtenção individual de ciência, formalizada de qualquer maneira, dispensando-se as

formalidades da publicação do anúncio, conforme artigo 1.072, da Lei 10.406102, e

instalar-se-á de conformidade com o artigo I.074 da mesma legislação.

$ 2': Fica dispensada a reunião quando todos os sócios decidirern, por
escrito, sobre as matérias objeto de deliberação, consolidando o decidido para o devido
registro no órgão competente, nos termos do $ 3o, artigo 1.072 do mesmo codex.

$ 3": Areunião de sócios, de acordo com o artigo 1.078, do Código Civil,
ocorrerá, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social e,

extraordinariamente, sgmpre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos

sócios, salvo se todos estiverem presentes e decidirem, por escrito, acerca da matéria em

pauta.

$ 4": De conformidade com o $ 5o, artigo 7.072, do Código Civil, as

deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios,

ainda que ausentes ou dissidentes. :,.

8Â ) DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade, que não

reconhecerá mais que um titular parc cada cota. Cada cota darâ direito a um voto nas

deliberações sociais. As cotas do capital social, assim como os direitos sobre elas, não

poderão ser transferidas, vendidas, alienadas, entregues em dação de pagamento ou

cedidas a qualquer título, sem quo sejam oferecidas aos outros sócios, na mesûta

proporção das quejá possui, sócios esses que, em condições de igualdade, terão sempre o

direito de preferência em sua aquisição

$ 1": Se qualquer dos sócios tiver a pretensão de transferir suas cotas, na

forma do caput, deverá dar ciência dessa intenção aos outros, comunicando-os por esc

) dias, contados da comunicaçáo,para que, dentro do prazo de 60 (sessenta

o direito de preferêpcia na aquisição.

RIZZO Assesso ria C@S(C Ltda.
Rtra l5 de Novenrbro, n.' 1229, sotft|oja, centro
CEP lJ.56l-l60 - São C¡rlos - SP - tel. l*\to-zzz.zrzr
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$ 2": O não exercício por parte da totalidade dos sócios remanescentes
quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parâgrafo primeiro, permitirá que o
sócio pretendente à alienaçáo, nos termos do artigo 1.057, do Código Civil, efetue a

transferência das cotas oferecidas a terceiros, desde que haja concordância expressa de
2/3 (dois terços) do capital social.

$ 3": O cônjuge de qualquer dos sócios, em caso de separação judicial, terá
seus direitos apurados e pagos de conformidade com as disposições da cláusula nona.

9N ) DA RETIRADA DA SOCIEDADE

O sócio terá o direito de retirar-se da sociedade nas hipóteses previstas no
art. I.077, do Código Civil, aplicando-se as regras constantes do art. 1.031 caput, do
mosmo codex, sendo que depois de apurados os seus haveres, em Balanço especialmente
levantado, estes lhe serão pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas devidamente corrigidas
pelos índices oficiais então vigentes, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o

balanço, e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes. Para efeitos de apuração cÍe

haveres, o patrimônio da sociedade será considerado de acordo com os elementos
constantes de balanço especialmente levantado para esso fim, dispensada, expressamente,
qualquer avaliação, inclusive judicial,

10n ) DO FALECTMENTO OU TNTERDTÇÃO DE SÓCrOS

Ocorrendo o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a socieclacle

não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes, sendo os haveres do sócio
falecido, ou interdito, apurados através de balanço especial e pagos pela sociedade nas

mesmas condições do estipulado na cláusula anterior.

$ 1": Fica assegurada a admissão na sociedade, caso o desejarem, aos

sucessores do sócio falecido ou interdito, porém, com impossibilidade de alienação clos

direitos hereditários sobre as cotas.

$ 2": Na hipótese da substituição de sócios, a que alude o parágrafo
anterior, a viúva ou herdeiros, dentro de trinta dias após o falecimento ou a interdição,
darão conhecimento aos demais cotistas

registro de títulos e documentos ou notifi
de seu desejo naquele sentido, por
caçá.ojudiciai

ÞÉ
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$ 3": Findo os trinta dias do parâgrafo anterior, no caso de falecimento de

cotista ou de sócio interdito, têm os demais opção para adquirir paru si as cotas do sócio
interdito ou do espólio, sempre proporcionalmente ao número de cotas possuídas, ou

adquirirem as referidas cotas em prol da sociedade, para posterior alienação aos seus

sócios, ou ainda preferirem a redução do capital social, nas quantidades das cotas do sócio
interdito ou falecido.

11.") DA EXCLUSAO DE SOCTOS

A exclusão de sócio somente poderá ocorrer na esfera administrativa como
medida extrema e ainda assim quando ficar claramente demonstrada a justa causa, assim
consideradaaafrtaçáo nociva do sócio contra os interesses da empresa, por falta grave no

cumprimento de suas obrigações, ou qualquer outro procedimento, de inegável gravidade,
que coloque em risco a continuidade da empresa.

Parágrafo Único: A exclusão administrativa somente poderá ser

determinada em Reunião de Sócios, especialmente convocada para esse ftm, de

conformidade com o parágrafo único, ar1. 1.085, do Código Civil, aplicando-se, na

apuração e pagamento de haveres do sócio excluído, a forma e prazo estipulados na

cláusula nona.

12") DO EXERCÍCrO SOCIAL

O exercício social enceffar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, sendo os

lucros ou prejuízos, apurados em balanços regulares, distribuídos ou suportaclos entre os

sócios, na proporção de suas cotas sociais.

$ 1": Mediarrte a deliberação dos sócios poderão os lucros serem destinados,

total ou parcialmente, à constituição de fundos de reservas, ou perrnanecerern elll
suspenso, a fim de serem utilizados em futuros aumentos de capital social.

$ 2': A sociedade poderá levantar balanço em qualquer época do ano,

procedendo na forma legal.

13) DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente instrumento reger-se-ão pelas disposições

legais pertinentes, em especial pelos artigos 1052, 1054 a 1087 do Código Civil e, de

forma supletiva, consoante previsão inserta no paútgrafo único, artigo 1053, da Lei
10.40612002, pelas disposições aplicáveis na legislação reguladora das sociedades por
açoes.

f]É
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14") DO DESTMPEDIMENTO

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos, por lei especial, de constituir sociedade ou de exercer sua administração, que

nunca foram condenados nem se encontram sujeitos aos efeitos de pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as nornas de defesa da conconência, contra
as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

15") DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Capital, para a solução de
quaisquer dúvidas ou dissídios entre os cotistas, oriundos do presente instrumento.

E, por estarem assim de perfeito e comum acordo, lavram o presente
instrumento de contrato social, em três vias de igual teor e forma, para um só direito, na

presença de duas testemunhas, devendo a primeira ser arquivada na MM Junta Comercial
do Estado de São Paulo, a fim de que se produzam os devidos e legais efeitos.

São Pa de novembro de

Rino arl

ando tor

VISTO DO ADVOGADO

nan Rizzo
5 SSP SP C Bittencou

o 79.123

Julio
RG 14.699.359-7 SSP SP

dou ti|.
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RINO PUBLICIDADE S/A

CNPJ 608832611000L-29

ATA DE ASSEMBLÉI¡. crnu, DE TRANSFoRMAçÃo nn
SoCIEDADE EMpREsÁnrl LIMITADA EM socIEDADE poR ¡.ÇÕns

Aos vinte e um dias do mês de outubro de20L4,às 10:00 horas, em sua sede social
localizada na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, nÎ 4575, Jardim
Paulista, CEP 01 .407-t00, reuniram-se em Assembléia Geral de Transformação, os
senhores cotistas e proponentes acionistas a seguir nomeados, qualificados e no final
assinados, RINO FERRARI, brasileiro, publicitrário, casado, residente e domiciliado
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, n." 216, Residencial
Florença, CEP 13.506-274, portador da cédula de identidade RG I.33L.531SSP SP e
do cPF 008.283.948-49, RrNo FERRARI FILHO,:brasileiro, divorciado,
publicitário, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na
Rua 5 RF, n.o 216, Residencial Florença, cEP 13.506-274, portador da cédula te
identidade RG 4.664.869-0 ssP sP e do cPF 859.539.978-68, e BROTHERS &
PARTNERS PARTICIPAçÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na
cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n." 4.575, sala 5, Jardim Paulista,
CEP 01 .407-100, inscrita no CNPJ sob no 06.057.0nl0001-78, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob no 35.2.1874800.0, em sessão de 151L212003,
neste ato representada por seus administradores Femandq Piccinini Junior, brasileiro,
casado, publicitário, residente e domiciliado na çidqde de São Paulo, CapiøI, na Rua
Engenheiro Monlevade, n.o 166, apto. 11-c, Bela vista; CEP 01.308-070, portador da
cédula de identidadç RG 7.592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00, e Esdras José
Maciel, brasilêiro, casado, publicitrírio, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
capital, na Avenida Padre Pereira de Ahdrade, û.o 545, apto. 218, Boaçava, cEp
05469-000, portador da cédula de identidade RG 3.376.L94-2 SSp Sp e do CpF
045.40t.158-04, únicos componentes da sociedade empresária limitada RINO
PUBLTCIDADE LTDA., com sede e foro na cidade de são Paulo, capital, na
Avenida 9 de Julho, n." 4.575,Jardim Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob

'i
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n." 60.883.26110001-29, com NIRE 35.2.0117824.8, e com contrato social e última
alteração contratual arquivados na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob

n's. 288.18 6 e 258 .97 lll4-9 , respectivamente, em sessões de 13 de fevereiro de 1962 e

25 de julho de 2014, estando t¿mbém presente, na qualidade de assessor jurldico, o
doutor Fábio Monaco Perin, advogado OAB/SP n.' 96.953, portador da cédula de

identidade RG L3.6M.570 SSP SP, e do CPF 0n.886.278-07. Assumindo a

presidência dos trabalhos, por aclamação, o Sr. Rino Ferrari, indicou a mim, Rino
Ferrari Filho, para servir como secretiário.

O Presidente comunicou estarem presentes os sócios cotistas representando a
totalidade do capiøl social, declarando, portanto, instalados os trabalhos, pedindo-me
que lesse a carta convite que se encontrava sobre a mesa dos trabalhos e que tinha sido
antecipadamente entregue a todos os cotistas desta sociedade com a seguinte ordem do
dia:

a) transformação da sociedade de empresária limitada para sociedade por agões;

b) aprovação do projeto dos estatutos da sociedade por ações, se aprovada a

matéria constante da letra " d' ;
c) eleição da Diretoria e fixação de seus honoriários; e,

d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando início às atividades, colocou o Presidente em discussão o item "4" da
ordem do dia, no sentido de se transformar esta sociedade empresária limitada om uma
sociedade por ações, regida pela Lei 6.404176, sem que haja qualquer solução de
continuidade dos negócios sociais ou em participação societiária dos senhores cotistas
que passarão a ser acionistas na sociedade transformada, em idênticas proporções,
verificou-se estarem os sócios, em sua totalidade, desejosos e de acordo com tal
projeto. Colocada a proposta em votação, os presentes, em sua totalidade, aprovaram o
projeto de transformação, ratificando a mudança da sociedade de empresária limitada
para por sociedade por ações.

Ato contínuo, passando ao item'"b" da ordem.do dia, o Presidente declarou
que estava sobre a mesa os Estatutos Sociais que iriam reger a vida da sociedade,

determinando a mim, Secretário, que procedesse à leitura dos mesmos, o que fiz,
ocasião em que o Presidente solicitou à Assembléia que se manifestasse sobre os

mesmos, colocando o assunto em votação. A Assembléia por unanimidade aprovou os

estatutos, ratificando-os, em razão de que ficam os mesmos fazendo parte integrante
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ESTATUTO SOCIAL

RINO PT]BLICIDADE S/4.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCTAL

Artigo 1.o - A empresa, que se denominará RINO PUBLICIDADE S/4, é uma

sociedade por ações regida pelo presente Estatuto e pelas disposições da Lei 6.404176.

Artigo 2." - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Capital, na

Avenida 9 de Julho, n.o 4.575,Jardim Paulista, CEP 01407-100.

Artigo 3.o - 0 prazo de duração será por tempo indeterminado, tendo seu início a

partir do arquivamento de seus atos constitutivos na MM Junta Comercial do Estado de

São Paulo.

Artigo 4.o - Constitui objeto da companhia a prestação de serviços de agência de

publicidade, considerando-se o conjunto de atividades realizadas integralmente que
tenha por finalidade o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação,
execução interna, intermediação e distribuição de publicidade aos velculos e demais
meios de divulgação, podendo ainda participar no capital de outras sociedades, na
qualidade de sócia cotista ou acionista.

CAPÍTULO il
DO CAPITAL SOCIAL

Artigo 5.o - O capital social é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) ações nominativas, sendo 40.000 (quarenta
mil) ordinárias e 40.000 (quarenta mil) preferenciais, sem valor nominal.

$ 1.' - As ações são indivisíveis em relação à sociedade. Quando a ação pertencer
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante
do condomínio.

)



Artigo 6.o - O capital jâestátotalmente integralizado.

RIZZO Assessoria Contábil S/S Ltda.
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$ 2." - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das

assembléias gerais.

Artigo 7.o - Nos termos do Artigo 118 da Lei 6.404176, os acionistas acordam que

fica proibida a venda ou transferência, a qualquer título, de ações a estranhos à

sociedade, sem a concordância expressa da totalidade do capital social, ficando
determinado que tal transação só poderá ser efetuada a acionistas da sociedade

mediante acordo estipulado pelos mesmos, ou à própria sociedade, se lhe aprouver,
recebendo o retirante seu reembolso em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e iguais,
porém corrigidas por fndice legal.

Artigo 8.' - O capital social poderá ser elevado mediante autorização de
assembléia geral extraordinriria especialmente convocada para esse fim.

CAPÍTULO III

DA ASSE,MBLÉIA GERAL

Artigo 9." - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao término do exerclcio social para examinar o relatório da
Diretoria, as demonstrações financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal e ainda para
eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. A Assembléia Geral reunir-se-á
extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos de direito nas
respectivas convocações, podendo, ainda, ser realizada de forma cumulativa, ordinária
e extraordinariamente.

Artigo 10." - Os acionistas, depois de instalada a Assembléia, elegerão, dentre si,
o seu Presidente, que convidará a um dos presentes para serVir de Secretário.

Artigo 11 - O acionista poderá ser representado nas assembléias gerais por
procurador legalmente constituído.

I
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CAPÍTULO IV

DA DIRETORIA

Artigo 12 - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de duas
pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país e eleitos pela assembléia geral,
anualmente, com prazo de mandato até a deliberação da assembléia geral ordinária que

aprovar as contas do exercício de sua gestão, permitida a reeleição, designados Diretor
Presidente e Diretor Vice Presidente.

$ 1.' - Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de

posse no Livro de Atas da Diretoria e o prazo de sua gestão estende-se até a investidura
dos sucessores.

$ 2.' - O substituto eleito para preencher o cargo vago da Diretoria completará o
prazo da gestão do substituído.

$ 3.'- Os Diretores substituir-se-ão mutuamente em suas faltas ou impedimentos
pessoais, lavrando-se ata em livro próprio da Diretoria quando a ausência for superior a

trinta dias.

Artigo L3 - A remuneração dos Diretores será fixada através da Assembléia Geral

Artigo L4 - A Diretoria realizarâ no mínimo uma reunião ordinária por mês e as

extraordinárias que se fizerem necessárias.

Artigo 15 - A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão dos
negócios sociais, podendo realizar todas as operações gue se relacionarem com o
objeto da sociedade, inclusive contrair emprésiimos, alienar bens móveis e imóveis,
abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimeqtos detcrédito, sacar, endossar e

aceitar títulos cambiais, emitir e endossar notas promissórias e demais tftulos de
crédito, renunciar a direitos e transigir, dar cauções, avais e fianças em operações de
interesse da sociedade, e nomear procuradores para representar a sociedade, por
instrumento de mandato, com período de validade limitado, exceto no que respeita ao
judicial, nos limites dos poderes conferidos.

RjIZ,Z.O Asse¡soria Contlbil S/S Ltda.
RuAntonioRodrigw Cajado, n.' 1800, slaÂ
CEP 13.560-291 - SÊõ Cârld - SP - rel. OnlGf373.3l33
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Artigo L7 - Compete ao Diretor Presidente:

2 - convocar e presidir as reuniões de Diretoria

Artigo 18 - Compete ao Diretor Vice Presidente:

2 - convocar as reuniões de Diretoria
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Artigo 16 - Ê atribuição do Diretor Presidente traçar a política global da empresa,
e convocar as assembléias gerais ordinárias e extraordin¡árias.

Parágrafo Único - O Diretor Vice Presidente, além de suas atribuições normais,
poderá t¿mbém, convocar as assembléias gerais ordiniirias e extraordinárias.

I - representar individualmente a sociedade, em juízo ou em suas relações com terceiros,
praticando todos os atos de gestão, administrativos e negociais, mencionados no artigo 15,
destinados a assegurar o funcionamento regular da sociedade e a consecução de seus fins,
sempre no fiel cumprimento dos deveres impostos pela lei e por este estatuto.

1 - representar individualmente a sociedade, em julzo ou em suas relações com terceiros,
praticando todos os atos de gestão, administrativos e negociais, mencionados no artigo 15,
destinados a assegurar o funcionamento regular da sociedade e a consecução de seus fins,
sempre no fiel cumprimento dos deveres impostos pela lei e por este estatuto.

CAPITULO V

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 19 - A sociedade não possui Conselho Fiscal em caráter permanente,
podendo o mesmo ser instalado a pedido de acionistas, de acordo com o artigo 161 da
Lei 6.404176, e a ser composto de 3 (três) membros, eleitos.por Assembléia Geral
Ordinária.

Artigo 20 - Se instalado, as regras sobre competência do Conselho Fiscal,
requisitos, impedimentos, remuneração, pareceres, representação e responsabilidades
de seus membros, são as estabelecidas no Capítulo XIII da Lei n.o 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
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CAPÍTULO VI

DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 21, - O exercício social inicia-se a 1.o de janeiro e encena-se a 3l de
dezembro de cada ano. Nas datas de encerramento de exerclcio,levantar*se-á balanço
patrimonial e as demonstrações do resultado do exerclcio, dos lucros ou prejuízos
acumulados, do fluxo de caixa e das mutações do patrimônio líquido.

CAPÍTULO Vil
DA LIQUIDAçÃO

ArtÍgo 22 - A sociedade entrarâ em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo
à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação, escolher os liquidantes e o
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.

CAPÍTULO VIII

DO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Artigo 23 - A ocorrência de distribuição de dividendos referente ao lucro do
exercício será efetuada por deliberação da Assembléia Geral Ordinrária que aprovar o
relatório da Diretoria de que trata o artigo 9o desse Estatuto.

CAPÍTULO Ix

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Artigo 24 - Serão sempre válidas as decisões majoritrárias representando mais de
2/3 (dois terços) do capital social nos casos pertinentes às transformações do tipo
societário,incorporações,fusõesecisões. ,,, .' 'i

Artigo 25 - As omissões deste Estatuto serão supridas mediante aplicação das

normas da Lei Federal nî 6.404,de 15 de dezembro de 1976.
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de atividade empresarial,
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Declarou em seguida o Sr. Presidente que não havendo manifestação em
contrário, dava por transformada a sociedade sob a denominagão social de RINO
PUBLICII)ADE S/4, para vigorar por prazo indeterminado, nos termos dos Estatutos
Sociais, com o capital social de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),
dividido em 80.000 (oitenta mil) ações nominativas, sendo 40.000 (quarenta mil)
ordinárias e 40.000 (quarenta mil) preferenciais, sem valor nominal, oriundas da
transformação de igual número de cotas sociais, ordinárias e preferenciais, da
sociedade transformada, totalmente integralizadas, assim subscritas: o acionista Rino
Ferrari, subscreve 51.200 ações nominativas, 30.064 delas ordinárias e 2I.136
preferenciais, no valor de R$ 1.152.000,00; o acionista Rino Fenari Filho, subscreve
4.800 ações nominativas, 2.016 delas ordinárias e 2.784 preferenciais, no valor de R$
108.000,00; e a acionista Brothers Participações Ltda., subscreve 24.000 ações

nominativas,7.920 delas ordinárias e 16.080 preferenciais, no valor de R$ 540.000,00.

A Assembléia ratificou e aprovou a declaração de constituição da companhia
sob a denominação social de RINO PUBLICIDADE S/4, que se regerá pelos
Estatutos Sociais e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis e

que iniciará oficialmente suas atividades a partir da presente data.

Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão o item "c" da ordem do
dia, ou seja a eleição da Diretoria e fixação de seus honorários.

Após a eleição verificou que foram eleitos:

Diretor Presidente: o acionista Rino Ferrari Filho, já qualificado, e,
Diretor Vice Presidente: o acionista Rino Felrari, já qualificado.

Os diretores, ambos acionistas, presentes, assumiram de imediato seus

cargos, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes que vede a exploração
de atividade empresarial, nos moldes do $ 1o, artigg,1.011'do CCB, Lei I0.406102.

Em continuação ao item "c" da ordem do dia, o Sr. Presidente comunicou
que estava aberta à discussão a fixação dos honorários da Diretoria. Pedindo a palavra,
os Diretores declararam sua opção por não receber honorários, uma vez que ambos que
já possuem outras fontes de renda para sua manutenção. Feita a votação, verificou-se
que foram aceitas as alegações dos Diretores, ficando deliberado o não pagamento de
honorários à Diretoria. Os diretores, ambos acionistas, assumiram de imediato seus
cargos, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes que vede a exploração

1.011 do CCB, I-ei 10.406102
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Declarada livre a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social
e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e

suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a
sessao, com a presença da totalidade dos acionistas, foi esta lida e achada conforme por
todos os pelos mesmos.
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RINO PUBLICIDADE S/A
CNPJ 60.883. 261/0001-29

NrRE 3s.3.00474872

ASSEMBLÉI¿. cnrur, OnnrNÁnrA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dez

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinaria, em sua sede social localizadanesta cidade de

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, nÎ 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

acionistas da sãciedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do

i.Capital Social, conformè verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de

- Acionistas.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rino Ferrari que verificando,

preliminarmente, estarem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie, deu por

instalados os trabalhos, convidando a mim, Rino Ferrari Filho para secreta¡io.

Assim constituída a mesa de trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de

acordo com o disposto no artigo 124, ç 4o da Lei 6.404/76, ficava dispensada a fublicação dos

Editais de convocaçäo para a presente Assembleia Geral Ordinrária, visto contar a mesma com a

presença da totalidáde dos acionistas, sendo ainda certo que todos toma¡am conhecimento prévio

darealizaçáo da presente Assembleia e da ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras

relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015,

b) eleição da Diretoria e fixação de seus honoriirios,
c) Aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data, e

d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando início aos trabalhos e em cumprimento ao item "a" daOrdem do Dia,

determinou o Presidente, a mim Secretfuio, que efetuasse a leifuta do Relatório da Diretoria,

relativo à administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e das Demonstrações

Financeiras, documentos esses publicados no Dirfuio Oficial do Estado de São Paulo, e, Jomal O

Dia SP, ambos edição de 05 de abril de 2016. Procedida a leitura e após apreciados e votados

pela Assembleia, foram os mesmos aprovados sem restrições, com as abstenções legais..

Rizzo Assessoria Contábil S/S Ltda.
Rur Antonio Rodrigues Cajado, r,' 1800, setor A
CEP 13.56G291 - São Carlos-SP - t.l.016-33722123
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Em seguida, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleição dos membros da Diretoria, com mandato de um ano, que terminará em 30 de abril de

2017, veÅftcando-se terem sido eleitos para o cargo de Diretor Presidente, RINO FERRARI
I'ILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, resideite e domiciliado na cidade de Rio Claro,

Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, n.o 216, Residencial Florença, CEP 13.506-274, portador da

cédula de identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68, e para o cargo de

Diretor Vice-Presidente, RINO FERRARI, brasileiro, publicitrário, casado, residente e

domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, n.o 216, Residencial

Florença, CEP 13.506-274,poftador da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do CPF

008.283.948-49. Os diretores, ambos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos,

declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes que vede a exploração de atividade

empresarial, nos moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei 10.406/02. Em continuação ao item

"6'1 6u Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que estava aberta à discussão a fixaçäo dos

honorários da Diretoria. Pedindo a palavra, ambos os Diretores declararam sua opção por não

receber honoriírios, uma vez que ambos possuem outras fontes de renda para sua manutenção,

Feita a votação, verificou-se que foram aceitos as alegações dos Diretores, ficando deliberado o

não pagamento de honorarios à Diretoria.

Dando sequência à Ordem do Dia, informou o Presidente, que' em

cumprimento ao item "c" da mesma, colocava em votação a aprovação de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data.

Declarada livre a palawa para tratar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessario à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade dos aõionistas, foi esta lida e achada conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a.a.) Presidente - Rino Ferrari; Secretfuio - Rino Ferrari Filho; Acionistas -
iìino Fenari, Rino Ferrari Filho, e, Brothers & Partners Participações Ltda., representada por

seus administradores Rino Ferrari Filho e Esdras José Maciel.

DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Rino Filho

da nota idoca
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RINO PUBLICDADE SA
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NIRE 35.3.00474872._

REGISTRO DE PRESENÇA DE ACTONTSTAS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

cÓpla FfEL DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

F
Secretário

/1r4r\'

{,

ACIONISTAS AÇOES AÇÕES CAPITAL
Ordinárias Preferenciais R$

RINO FERRARI, brasileiro, publicitário, casado, residente e

domiciliado na cidade de fuo Claro, Estado de São Paulo, na

Rua 5 RF, n." 216, Residencial Florença, CEP 13.506-274,

portador da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do

cPF 008.283.948-49

30.064 21.136 1.152.000,00

RINO FERRARI FILHO' brasileiro, divorciado,
publicitário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,

Capital, na Alameda Ministro Rocha Azevedo' n'o 619, apto.

16l, Cerqueira Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de

identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68

2.016 2.784 108.000,00

BROTHERS & PARTNERS PARTICIPAçOES LTDA.,
sociedade empresária limitada com sede na cidade de São

Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n'" 4'575, sala 5, Jardim

Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob no

06.057.04710001-78, com seus atos constitutivos arquivados

na JUCESP sob no 35.2.1874800.0, em sessão de L5/1212003,

neste ato representada por seus adminisftadores Fernando

Piccinini Junior, brasileiro, casado, publicitário, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua

Engenheiro Monlevade, n.o 166, apto. ll'C, Bela Vista, CEP

01.308-070, portador da cédula de identidade RG 7.592'564'3
SSP SP e do CPF 039.065.218-00, e Esdras José Maciel,
brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na

cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de

Andrade, nÎ 545, apto, 2lB., Boaçava, CEP 05.469-000,

portador da cédula de identidade RG 3,376'194-2 SSP SP e do

cPF 045.401.158-04

7920 16.080 540.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1.800.000,00
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RINO PUBLICIDADE S/A Ç-"$ffiCNPJ 60.883.26110001_29
t{rRE 35.3.00474872

ASSEMBLÉIa cpnar, orurrqÁRra REALTzADA EI\{ 28 ÐE ABTIIL Dß,2017

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às <lez
horas, reuniram-se em Assembleia Geral ordin¿íria, em sua sede social localizada¡esta cidade de
São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim Paulista, CEp 01.407-100, os
acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do
Capital Social, conforme verifîcado pelas assinaturas constantes no I-ivro de presença de
Acionistas.

Assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Rrhlo FERRART FILHO, que
verificando, preliminarmente, estatem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie,
deu por instalados os trabalhos, convidando a mim, Fernando Picóinini l*iot p*u secretario.

A.ssim constituída a mesa de trabalho, esclareceu o sr. presidente que de
acordo com o disposto no artigo 124, ç 4o da Lei 6.404/7 6, ficava dispensada a publicaçáo dos
Editais de convocaçáo paru a presente Assembleia Geral Orciin¿ária, visio contar dro.r*u com a
plesença da totalidacle dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio
darealizaçáo da presente Assembieia e da ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de2016,

b) eleição da Diretoria e fixação de seus honoriírios,
c) Aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data, e
d) outros assuntos de interesse da sociedade. 

:...
' 

, ,nJ

Danclo início aos trabalhos e em cumpfithento ao item "a" da Ordem do Dia,
determinou o Presidente, a mim Secretário, que efetudsïei.ar,leitura do Relatório da Diretoria,
relativo à administraçäo do exercício fìndo em 31 cle dezembro'åê ZO1O e das Demonstrações
Financeiras, documentos esses publicados no Diário Ofìcial do Estado de São paulo, e, Jornal O
Dia SP, ambos edição de 05 de abril de 2017. Procedida a leitura e após apreciados e votados
pela Assembleia, foram os mesmos aprovados sem restrições, com as aÛstençOes legais..

Em seguida, em obediência ao item .,b,, da Ordem do
eleição dos membros da Diretoria, com mandato de um ano, que abril de
20i8, verilìcando-se terem sido eleitos para o cargo de Diretor
FILHO, brasileiro, divorciado, publicitario, residente e
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Estado de Säo Paulo, na Rua Alameda Ministro Rocha Azevedo, no 619, apto' 161, Cerqueira

Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4.664:y62-0^S!Ig e do CPF

859.539,978-68, e puru o^"urgo de Diretor Vice-Presidente, O Sr' ESDR'A'S JOSE MACIEL'

brasileiro, publicitário, casaclJ, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Paire Pereira de Anclrade, no 545, apto' 218, Boaçava City, CEP 05'469-000'

portaúor da cédula de iclentidacle ltG 3,376.194-2 SSP/SP e do CPF 045'40i.158-04' Os

äiretores, am¡os acionistas presentes, assumiram cie imediato seus Çargos' declarando não

estarem incursos ern nenhum dos crimes que vede a explolação de atividacle ernpresarial, nos

nroldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei I^0.406102. Em continuação ao item "b" da Ordem do

Dia, o Sr. Þresidenìe comunicou que estava abefta à discussão a fixação dos honorarios da

Diretoria. Pedindo a palavta, u-bo, os Diretores declararam sua opção por não receber

honorarios, lma yez que ambos possuem outras fontes de renda para sua manutenção, Feita a

votação, verificou-se que foram ãceitos as alegações dos Diretores, ficando deiiberado o não

pagamento de honorários à Diretoria.

Dando sequência à Or.dern do Dia, informou o Presidents, que, em

cumprimento ao itetn "c" da mes[Ia, colocava em votaçäo a aprovação de todos os atos

praticacios pela Diretot:ia, até a presente data. Debaticla a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitadosj foi eia posta em votação, verifioatdo-se ter sido aprovada, 1 ela totalidacle rlos

¿rcionisl.as ciü co¡rpanhia, toclos os atos plalicaclos pela Dirctoria, até a prcseute data'

Declarada livre a palavra pu;a tratar de qualquer assutlto de in'teresse social

e ninguém se manifestanclo, o Sr. Presidente cieu por ençerïados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo ternpo necessário à lawatura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidùe dos aõionistas, foi esta lida e achaãa conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesrnos. (a.a.) Presidente - Rino Ferrari Filho; Secretario - Fernando Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Fenari, Rino Ferari Filho, Brothers & Partners Participações Ltda. e Femando

piccinini Junior , ,*1rr*r"rrtuda por seus administradores Rino Fenari Filho e Esdras José Maciel'

I}Ð,CLARAMOS SETT CÓPTA I¡IEL DA ORIGINAL A PRÓPRIO

Rino
Sccretário
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RINO PUBLICII)ADE SA
CNPJ 60.883.26110001-29

NrRE 35300474872

REGISTRO DE PRDSENÇA DB ACNONISTAS

ÄSSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRTA REAI-IZADA trM 28 DN ABRTL DÊ20L7

DECLARAMOS SEIì CÓPIA FIEL DO ORIGINA.L NM

Rino
Presidente da em

o

1\ \\\'

ACTONISTAS AÇÕES AÇÕES CAPITAL
Orclinárias Prcferenciais R$

RINO IIERIIARI, brasileiro, publicitário, casado, residente

e domiciliado na cidade tle Rio Claro, Estado de São Paulo,

na Rua 5 RF, n.o 216, Residencial Florença, CEP 13.506-274'

portador da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do

cPF 008.283.948-49.

proprieclade 15.032
usufruto 15.032
votos 30.064

10.568 914.220,00

RJNO FERRARI FILHO' brasileiro, divorciado,

publicitário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,

Capital, IìA Alameda Ministro Rocha Azevedo, 11. 61 o apto.

161 Cerqueira Cesar, CEP 0 1 .4 10-00 1 portador da cédula de

39.97 8-68identidade RG 4.664 869-0 S SP SP do CPF 859 .5

propriedade 17.048
usufi'uto (15.032)
votos 2.016

9.352 255.780,00

BIIOTIIERS & PAI{TNERS PARTICIPAÇOES I,TDA.,
sociedade enrpresfuia limitada com sede na cidade de São

Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, sala 5,

Jarrlim Paulista, CEP 01.407-100, inscritt no CNP^I sob uo

06.057.04710001-78, com seus atos colistitutivos arquivados

na JUCIISP sob no 35.2'1874800.0, eur sessão de 1511212003,

rìeste ato tepresentada pol seus admiuisttadores Fet'nando

Piccinini Junior, brasileiro, casado, publicitário, residente e

domiciliado na cidacle de São Pauio, Capital' na Rua

Engenheiro Monlevade, n,o 166, apto. 11-C, Bela Vista, CEP

01.J0S-070, portador da cédula de identidade RG 7 .592'564-3

SSP SP e clo CPF 039.065'218-00, e Esdras José Maciel'
blasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na

cidade de São Paulo, Capital, na Avenicla Padre Pereira de

Andrade, n.o 545, apto. 218, Boaçava, CEP 05.469-000,

portador da cédula de identidade RG 3'376.194-2 SSP SP e do

cPF'045.401.158-04

7S20 1(t.080 540.000,00

FERNANDO I'ICCININI JUNIOR, brasileiro, casado,

publicitário, residente e domiciliado na oklade de São Paulo,

Capital, na Rua Engenheiro Monlevade, n'o 166, apto' 11-C,

lleia Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identidadc

RG 7.592.5 64-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00

0 4.000 90.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1.800.000,00

*ií;i",')iìîÌiJï"'å "ft ilîq UÞ#f
cl.:P 13.560-?91 - ljão Corlos - SP -&*áfxlGlJ7l.3l33
cRc 2sp0ree54/0-c - c¡rp.r oz\ooot-ol
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2019, veificando-se terem sido
FILHO, brasileiro, divorciado,

JUCESP PROTOCOLO
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o cargo de Diretor Presidente, RINO FERRÄRI
residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
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CNPJ 60.883.261 I 000L-29
NrRE 35300474872

¡.SSnnnnr,ÉIA cERÄL On¡rn.Á.nr¡, REALIZAD.A. nnn 27 Dß, ABRIL DE 2018

Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito às dez

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social localizadanesta cidade de

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADF. S/4, representando a totalidade do

Capital Social, conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de

Acionistas.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RINO FERRARI FILHO, que

verificando, preliminarmente, estarem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie,

deu por instalados os trabalhos, convidando a mim, Fernando Piccinini Junior para secretfuio.

Assim constitulda a mesa de trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de

acordo com o disposto no artigo 124, ç 4" daLei 6.404/76, ficava dispensada a publicação dos

Editais de convocação para a presente Assembleia Geral Ordinária, visto contar a mesma com a

presença da totalidáde dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio

darealização da presente Assembleia e da ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras

relativas ao exercício social encerrado em 3l de dezembro de20l7,
b) eleiçäo da Diretoria e fixação de seus honorfuios,
c) Aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data, e

d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando inlcio aos trabalhos e em cumprimento ao item "t' da Ordem do Dia,

determinou o Presidente, a mim Secretário, que efetuasse a leitura do Relatório da Diretoriq
relativo à administração do findo em 31 de dezembro de 2017 e das Demonstrações

Financeiras, documentos esses no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, Jornal O

Dia SP, ambos edição de 05 de 2018. Procedida a leitura e após apreciados e votados

pela Assembleia, foram os

Em

aprovados sem restrições, com as abstenções legais.

seguida, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleição dos membros da Diretoria, mandato de um ano, que terminará em 30 de abril de

{
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Estado de São Paulo, na Rua Alameda Ministro Rocha A2evedo, no 619, apto. 161, Cerqueira

Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF

859.539.978-68, e p*u o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. FERNAITIDO PICCININI
JUNIOR, brasileiró, publicitário, casado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Ruá Engenheiro Monlevade, no 166, apto. l1-C, Bela Vista, CEP 01.308-070,

portador da cédula de iãentidade RG 7.592.564-3 SSP/SP e do CPF 039.065.218-00. Os

ãiretores, ambos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos, declarando não

estarem incursos em nenhurn dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos

moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei 10.406/02. Emcontinuaçäo ao item "bo'da Ordem do

Dia, o Sr. Þresidente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorarios da

Diretoria. Pedindo a palavra, am6os os Diretores declararam .sua opção por não receber

honorários, uma vez qùe ambos possuem outras fontes de renda para sua manutenção, feita a

votaçäo, verificou-se que foram aceitos as alegações dos Diretores, ficando deliberado o não

pagamento de honorários à Diretoria.

Dando sequência à Ordem do Dia, informou o Presidente, que, em

cumprimento ao item "c" da mesma, colocava em votação a aprovação de todos os atos

praticados pela Diretoria, alé a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclar_ecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data.

Declarada livre a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade dos aãionistas, foi esta lida e achada conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a.a.) Presidente - Rino Ferrari Filho; Secretário - Fernando Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Ferra¡i Filho - Brothers & Partners Participações Ltda., representada por seus

administradores, Rino Ferrari Filho e José Maciel - Femando Piccinini Junior - Ricardo

Fenari - Clélia Cavalcanti Ferrari, por Rino Ferrari Filho - Fláminio Ferrari Neto,

representado por Christiana Tony Ferrari

DECLARAMOS SER CÓPIA F'IEL GINAL LAVRADA PRÓPRIO

,l
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RIlTO,r F'"UtsLIGüDADE SA
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CNPJ 60.883 .2611 0001-29
NrRE 35300474872

REGISTRO DE PRESENçA DE ACIONISTAS
ASSNN¡TSI.ÉIA GDRAL ONNNq,Á,NT¡ RDALIZADA EM 27 DN ABRIL DE 2018

snn cópr¡. DO ORIGINAL pnópnro

Junior
bléia

Rino
Presidente da

"f

,(,

ACIONISTAS AÇÕES nÇ0Bs CAPITAL

Ordináriar Preferenciais R$

RINO Í.ERRÀRI FILHO, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Capital, Azevedo, n." 6t 9, apto.

16l, Cerqueira Cesa¡, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4'664.869'
0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68.

20.806 11.994 738.000,00

BROTHERS & PARTNERS PARTICIPAçÕES LTDA., sociedade empresária

limitada com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n'' 4.575, sala

5, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob n'06.057.047/000178, com

seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob n'35.2.1874800.0, em sessão de

l5ll2/2003, neste ato representada por seus adminishadores Femando Piccinini Junior,

adiante qualificado, e Esdras José Maciel, brasileiro, casado, publicitário, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de Andrade, n."

545, apto. 2lB, Boaçavq CEP 05.469-000, portador da cédula de identidade RG
3.376.194-2 SSP SP e do CPF 045.401.158-04.

7.920 16.080 540.000,00

FERNANDO PICCININI JUI\IIO& brasileiro, casado' publicitário, residente t
domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Engenheiro Monlevade, n'o 166

apto. I l-C, Bela Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identidade RG 7.592.564'

3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00.

0 4.000 90.000,00

RICARDO FERRARI, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, no 216, Residencial

CEP 13.506-274. portador da cédula de identldade RG 26.801.800'5 SSP SP e do

327,968.908-21.

3.758 2.642 I 44.000,00

CAVALCANTE FERRARI, brasileira, empresária, divorciada,
06 de agosto de 195 4, residente e domioiliada na cidade de Rio Claro, Estado de

Paulo, na Rua RF, no 2 16, Residencial Florençq CEP 13.506-274, portadora da

de identidade RG 4.664.359 SSP SP e do CPF 859.539.898'49, neste ato

pof seu

folhas I
procurador, Rino Ferrari
'121176 doLiwo de Not¡s

Filho, já qualificado, conforme procuração lawada
no 705, do 30 Tabelião de Notas e de Protesto de

e Tltulos da Coma¡ca de Rio Claro, Estado de São Paulo'

3.758 2.642 144.000,00

FLAMINIO FERRARI NETO, brasileiro, solteiro, menor impúbere nascido aos 22

julho de 2006, residente domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo,

Rua ) R¡, no 216, Residencial Florenga" CEP 13'506-274,
60.295.361-3 SSP SP e do CPF 472.360.508'81

portador da cédula

identidade RG neste ato

por sua mãe, CHRISTIANA TONY FERRARI, brasileira, virlva, do lar, residente

domiciliada no mesmo endereço do representado,

29.167.382-X SSP SP e do CPF 212.486.538-23.
portadora da cédula de identidade

3.758 2.642 144.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1.800.000,00

{
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RINO PUBLI IDADE S/A

presença da totalidade dos acionistas, sendo ainda

darealizaçáo da presente Assembleia e da Ordem

a) leitura, discussão e votação do relatório

CNPJ 60.8S3. 1/0001-29
NIRE 35 474872

ASSEMBLÉI¿. CBNAL ORDINÁRIA EM 15 DE ABRIL DE 2019

Aos quinze dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove às dez

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinári em sua sede social localizadanesta cidade de

São Paulo, Cap

acionistas da so

Capital Social,
Acionistas.

ital, na Avenida 9 de Julho, n.o 575, Jardim Paulista, CEP 01'407- 100, os

ciedade por ações RINO PUBLI ADE S/4, representando a totalidade do

conforme verificado pelas constantes no Livro de Presença de

Assumiu a presidência dos

verifìcando, preliminarmente, estarem atendidas
s o Sr. RINO FERRARI FILHO, que

as disposições legais aplicáveis à esPécie,

deu por instalados os trabalhos, convidando a Femando Piccinini Junior para secretario

Assim constituída a mesa trabalho, esclareceu o Sr. Presidente que de

acordo com o disposto no artigo I24, ç 4o da Lei 6.404176, ficava dispensada a publicação dos

Editais de convocação para a presente As Geral Ordinária, visto contar a mesma com a

que todos tomaram conhecimento prévio

Dia que constará de:

2 iul,

lF-H-]

lëËl

Diretoria e das Demonstrações Financeiras

relativas ao exercício social encerrado em 3 1 de de 20i 8,

b) eleição da Diretoria e fixação de seus
até a presente data, ec) Aprovagão de todos os atos praticados

d) outros assuntos de interesse da

Dando início aos trabalhos e cumprimento ao item "a" da Ordem do Dia,

determinou o Presidente, a mim Secretário, que a leitura do Relatório da Diretoria,

relativo à administração do exercício findo em 3 de dezembro de 2018 e das Demonstrações

Financeiras, documentos esses publicados no Oficial do Estado de São Paulo, e, Jornal O

Dia SP, ambos na edição de 05 de abril de 2019 a leitura e após apreciados e votados

pela Assembleia, foram os mesmos aprovados restrições, com as abstenções legais.

Em seguida, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleição dos membros da Diretoria, com mandato de um ano, que terminará ern 30 de abril de

2020, verificando-se terem sido eleitos para o de Diretor Presiden te, RINO FERRARI

FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, e domiciliado na cidade de São Paulo,

¡T'ÍABELIAO DE NOTAS
Paulo/

Autontico present€
com )

fó.

CAPIÍAL

t

FRANCISCA DE PINHO IZIDORO
E6rrevente Aut0t'¡zådo

Valor Pago P,€lo ato R$ 3,60
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Estado de São Paulo, na Rua Alameda Ministro ü.o.hu Azevedo, no 619, ap!o. 16l, Cerqueira

Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF

859.539.978-68, e puru'o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. FERNANDO PICCININI
JUNIOR, brasiieiró, publicitfuìo, casado, residentJ e domiciliado na cidacle de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Ruá Engenheiro Monlevade, no 166, apto. I 1-C, Bela Vista, CEP 01.308-070,

portador da cédula de ùentidade RG 7.592.56+-3 SSP/SP e do CPF 039.065.218-00. Os

àiretores, ambos acionistas presentes, assumiradr de imediato seus cargos, declarando não

estarem incursos em nenhurn dos crimes que ve{e a exploração de atividade empresarial, nos

moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei 10.406|02. Em continuação ao item "b" da Ordem do

Dia, o Sr. Þresi¿ente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorários da

Diretoria. Pedindo a palavra, urnbos os Diretoi'es declararam sua opção por não receber

honorários, uma vez qùe ambos possuem ouÍas fontes de renda para sua manutenção, feita a

votação, verificou-se que foram ãceitas as alegações dos Diretores, ficando deliberado o não

pagamento de honorários à Diretoria.

Dando sequência à Ordemi do Dia, infonnou o Presidente, que, em

cumprimento ao item "c" da mesma, colocava i em votação a aprovação de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretori.a, até a presente data.

Declarada livre a palavra para tratar de qualquer asstlnto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente der¡ por encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessario à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade dos aãionistas, foi esta lida e achada conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a,a.) Presidente - Rino Fenari Filho; Secretário - Fernando Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Ferrari Filho - Brothers & Partriers Participações Ltda., representada por seus

administradores, Rino Ferrari Filho e Esdras José lMaciel - Fernando Piccinini Junior - Ricardo

Ferrari - Clélia Cavalcanti Ferrari, representada por Rino Fenari Filho - Flamínio Fenari Neto,

representado por Christiana Tony Fenari.

DECLARAMOS SER CÓTIA FIEL DA ORI EM LIVRO PRÓPRIO

rt Fernand ccinini Junior
residente retário

335.2\5/19-5 

---
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ADE SA

CNPJ 60.883.261/0001-29
NIRE 35300474872

I

REGISTRO DE PRESENÇÀ. DE ACIONISTAS
ASSEMBLÉIA cERAL ORDINÁRLA. REALIZADA EM ls DE ABRIL DE 2019

i

D SER CÓPIA O ORTGINAL LAVRADO PRÓPRIO

Rino F
Presidente da As

Fernand ccinini Junior
da Assembleia

rêprográficå quð conf€re com )
ápres€ntado, dou

2 JUr, ?0i.0

FRANCISCA DE PINHO rztDoRo
Escrevente Autorizado

Valor pago P€lo ato R$ 3'60
{,

AÇOES CAPITALAÇÕESACIONISTAS
R$Ordinárias Preferenciais

738,000,0020.806 rt.994
RINO FERRARI FILI{O, brasileiro, divorciado, publicitário,

na cidade de São Paulo, Capital, na Alameda Ministro Rocha

161, Cerqueira Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula der identidade RC

4.664.869-0 SSP SP e do CPF 859.539.978'68. l

e domiciliado
n,o 619, apto.

540.000,0016.080" 
orn

limitada com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 dei.lulho, n'o 4'575,

sala 5, Jardim Paulista, CEP 01,40?-100, inscrita no CNPJ sob no 06,057'047/000178'
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob no 35.2.1874800,0, em sessão

de 15112/2003, neste ato representada por seus administradores Fernando Piccinini
Junior, adiante qualificado, e Esdras José Maciel, brasileiro, casado, publicitário,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida,Padre Pereira de

Andrade, n.o 545, apto.2lB, Boaçava, CEP 05'469'000, portador da cédula de

identidade RG 3.376.194-2 SSP SP e do CPF 045,401'158'04.

BROTI]ERS & PARTNERS PARTICIP empresáriaLTDA.,

90,000,004.0000domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Engenheiro Monlevade, n.o 166,

apto. 1 I -C, Bela Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identidade RG

7.592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218'00.

FBRNANDO PICCININI ruMOR, eiro, casado, publicitário, residente e

2.642 144.000,003.758

144.000,003,75 8 2,642

cLÉLrA cÁVALcANTE FERRARI, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida

aos 06 de agosto de 1954, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro' Estado de

São Paulo, na Rua 5 RF, no 2 I 6, Residencial Florença, CEP I 3.506'274, portadora da

cédula de identidade RG 4.664.359 SSP SP e do CPF 859'539.898-49, neste ato

representada por seu procurador, Rino Ferrari Filho,já qualificado, cónforme
procuração lavrada às folhas 172ll'16 do Livro de Notas no 705, do 39 Tabelião de

Ñotas e de Protesto de Letras e Titulos da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo.

144.000,002.6423,7s 8

FLAMINIO FDRR.ARI NETO, brasileiro,
de 2006, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro,

Residencial Florença, CEP 13.506-274, portador da cédula de

361-3 SSP SP e do CPF 472.360'508'81, neste ato representado
por sua mãe, CHRISTIANA TONY FERRARI, brasileira, viúva, do lar, residente e

domiciliada no mesmo endereço do representado, portadora da cédula de identidade
RG 29.16?.382 SSP SP e do CPF 212.486.538-23. 

I

solteiro, menor inrpfibere nascido aos22
Estâdo de São Paulo,de julho

naRua5RF,no216,
identidade RG 60.295

1.800.000,0040.000 40.000TOTAIS
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RINO COM
Área de criacäo

Hélio José de Oliveira
Formaçäo: superior incompleto (sem comprovaçäo)
Tempo de experiência: superior a 12 anos

0
Av. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (15 11) 2155-830013886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I E O fTl IHE OLoBAL INDEPENDENT COMMUNlcATloNs NETWORK
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Cláusula 4q - Confidencialidade

O Contratado obriga - se a manter na mais absoluta confidencialidade todas as

informaçöes: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que tiver

conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim como não

divulga - los a quem quer que seja , em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo mediante autorização por escrito do Contratante

O Contratado tomará todas as precauçöes necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informaçöes supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5a - Obrigações do Contratado

O Contratado executara os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade

e segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva do contratado.

O presente contrato não gerará qualquer vfnculo empregatício entre o Contratado e o

pessoaleventualmente utilizado e a Contratante, assumindo o Contratado, integral

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação que a Contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados.

Cláusula 6a - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o

Contratado, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por prazo indeterminado'

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços o Contratado, podendo a

Contratante, quando precisar, contratar outra ernpresa ou profissional com atividade

igualou semelhante à do Contratado'

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Esta São Paulo, com renúncia

expressa a qualquer outro por mais privilegiado rimir quaisquer

questöes originadas do presente instrume

\'
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E, por estarem juntas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas.

São Paulo, 24 de Novembro de 2008

)

RlNO PUB

Contratante

-t-\*

Esl

) je;,
de Oliveira

Contratado

Testemunhas

,?
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RINO COM

Área de criacåg

Paulo Alves LoPes
Formaçäo: suPerior comPleto
Tempo de experiência: superior a 12 anos

CJ I
s

.Av. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 21,5t-8100/3886-8300 www.rinocom'com.br
Fitiada è I E O fTl THE GLOBAL INDEPENDENT coMMUNlCAflONs NETWORK
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Cláusula lu - Objeto

Cláusula 2u - Remuneração e Fotma de Pagamento

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

& único, do artigo 1058, do CC.

133

CONTRATO DE PRT,STAÇÃ.O nn SERVrÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com

sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,

Capital, inscrita no CNPJ/I\4F sob no 60.883.261/0001-29, neste ato

representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada

simplesmente Contratante; e, de outro lado, PAULO ALVES LOPES,
residente e domiciliado na Rua João Antonio dos Santos, 58, - São Paulo -
SP, CEP: 06766-073, inscrito no CPF/MF sob rìo 153.463.808-33,
doravante designado simplesmente Contratado, têm, entre si, justo e

convencionado as seguintes cláusulas e condições:

O Contratado executará serviços como Diretor de Arte, para a Contratante
e seus clientes.

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o Contratado recebera

mensalmente o valor de R$ 1.900,00 (Hum Mil e Novecentos Reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas

NFS até o último dia útil de cada mês.

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo

qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

f$liì51i"ï o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, Pof qualquer das partes, ou ainda por

ocorrência de caso fortuito ou de força tnaior, nos termos do que dispõe o

o

\
{r
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Cláusula 4u - Confidencialidade

O Contratado obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas

as informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que

tiver conhecimento ou acesso em razáo da execução deste contrato, assim

como não clivulga-los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese

alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante
autorização por escrito da Contratante.

O Contratado tomará todas as precauções necessárias para evitar que

pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se
expressamente por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5u - Obrigações do Contratado

O Contratado executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta naÍureza,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste

instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre o

Contratado e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo

o Contratado, integral responsabiiidade por qualquer penalidade ou ação

que a Contratante venha a sofrer por terceiros, relativamente aos serviços

ora ajustados.

Cláusula 6u - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando o Contratado, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por

prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços ao Contratado,

podendo a Contratante, quando preoisar, contratar outra empresa ou

profissional com atividade igual ou semelhante à do Contra

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo,

com renúncia expressa a qualquer outro por
para dirimir quaisquer questões originadas do
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Eo por estarem justos e contratados, as partes assinam este contrato em 02

(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das

testemunhas.

São 18 de janeiro de 1

TDA.

Contratante

PAULO

Contra ,'

pAur.o
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RINO COM
Área de criqgäo

Marcelo Colares Borges
Formação: superior comPleto
Tempo de experiência: superior a 12 anos
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LICA ÐE .MINAS G.ERAIS...' .',
:-- ---:,-.1- -l;r !,¿r,ri ;!:;I.-.:':.:'r- l*i --',. :..:l:,,:,:. -. l-,- , ,:: ::r"': '- ".:: :..-:.---'Re.cbirheqidepglbÐec-r-e.lo,nl 45:946;\dpl'?rd:ed-eiremÞ-rodè'1958

CURSO

regiSû"âdâ iiö
ii-,-:i,i I_,-r,

,;i -,:- j- -: Ii , .- -1:::. - ì:, -.''- . ,' :r,,,:.r;: a.--' -'-,:.-;h',. -: :::.-r: :' -'): - : ,; '

I)E.

r.ili -ii,/! !i i¡11i]:r5 Ì;illÌ¡::. :; -

cAo,'t

qurlo

::. r

I r.-li

,tlÐ,i

l,l

;r ':t

t_ì.), !_l

:-.::. .: - r'-: :,)t

ì-iìl!::rì;rir:

Carimbo). A
' -::tl t ,: -

1-.,-,- i-Ì.-.1 i,: iili...,: i:irì'Al
iiil ¡i i ll.ii:, ii,: i'i

.DE
:l

!.-r

i?,t ':

,'¡;úatur3¡

,nt,e,ls¡¡g;a¡;

,I)eclaram

lilho(a)

em

\r:

9u9.,
) .:..i ,,

,i.'
I t,,:

l

¡.T1..';i

\l-

4L! ,- '

t-l

i"t.

ljtr_

¡t:

.i'ai

i:.

-ì

..i,

nao so

;: ::.
', t:

estiVéi

i{

tífirl"o

1:;;:¡.:'¡1r r,,,:

ì ,-l l

-: ,:: :, -^

,.-

r t .i:,r

iiì:,

j. i-
)i1

,!ì: i

1.!l:i

l',i:
I ;-r

:'. ;
',:.i

,rirll

-ì,:

.]

tj.

@
t)

@i

em

l'

'-.-

iì.:

'-i1
:;.il

It¡

EISEI

Ëffi



P ONTIEúCIA ¿TATII¿ERSID,A DE CAT OLICA DE MTNAS GERATS

Habilitação :PublicidadeePropagancla
Conciusão : 2" semestre de1992

,f@
// Þrofessor Felix de Araujo Souza

Ctþfe do Centro de Registros Acadêmicos
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MN¡STÉMO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPRËGO E $ALÁRIO

¡eo.

HEÌ{8AGEU DO ÊEl{}rOR [H|8TñO

Criada em 1932, a Carteira ds Trabalho e Provi:
dêncla Social resistiu ao passar dos Enos, asslmílan-
do com muitå prssteza as profundas modificaçôes
que se rogistraram, nestas dêcadas, nå compo8içåo,
distribuíçäo e qualiflcaçao da nossa força de traba-
lho. 

:

$em nenhum exageror poda-so af¡rmâr qüe oste
documento, por muilos ainda hoje conhecido como
"cârts¡ra profissional", converteu-se num dos mais
importantes instrumêntos å disposiçäo do trabalha-
dor, fazendo âs vezqs de cel-u.lq,de ldentidado, tltulo
do cr6dito, atestado de antopiiöerites, de boa condu-
ta e de resldêncla, para cjtpt,qp.,qngs. algumÊ,s das
suas múltlplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carrelra do
trabalhador e sua evoluçäo profisslonal. Cabe-lhe
pols, protege-la atenta e culdadosamÊnte, porqu€
enquanlo pelos seus aspectos oxterhos essa Çarlei-
ra revela lraços importantes da persbnalldade e da
formaçâo do seu possuidor, os registros internos, ha'
bitualmente in$ubstitufveis, so constitrJÊfn nâs me-
lhoros garantias da proservaçäo e dà efetivaçâo dos
seus diroitos tral¡alhistas e providenciários.
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n COTTITRATO DÊ TRAEÀIHO

Leo Burnett publicidade Ltda.
CNPJ: 04.895 .2OB1OOO1 -77
Rua Brejo Alegre, 93/99
Brooklin Novo - CEp 04557_050
São Paulo - Sp
Esp. do Estabelecimento: publicidade
Cargo: Redator
Data de Admissão: O2lOSlZOll
Registro no 26g
Remuneração especificada:
R$ 8.500,
por mês.

00 (Oito mil e quinherrtos reais),

, tl i; '
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Leo Publlcldade Ltda

Asr, do emprcgailor, ou a rogo.c4est.
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)\

CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RlNo puBLlclDADE s/4, com sede e foro na
Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim paulista, são paulo- sp, inscrita cNpJ sob ne
60.883.26L/0001-29, neste ato representadas pelo sócio sr. RtNo FERRART FtLHo,
doravante designada simplesmente contratante; e, de outro lado, MARCELo coLAREs
BORGES, residente e domiciliada na Avenida Cupecê, 1784- AP 56 A -Jardim prudência
- 5ão Paulo'' SP, CEP: 04366-001doravante designada simplesmente Contratada têm,
entre si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condições :

Cláusula le - Objeto

O Contratado executará serviços como Redator, para Contratante e seus clientes

Cláusula 2e - Remuneração e Forma de pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o contratado receberá
mensalmente o valor de RS 4.000,00 (euatro Mil reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante ã gpresentação das respectivas NFS até o
ultimo dia útil de cada mês.

(

Cláusula 33 - Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo índeterminado, podendo qualquer das
partes rescindir mediante aviso prévio e expre:so de 30 (trinta) dias.

Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno direito,
sem aviso ou notificação, na hipótese de infração,a quaisquer de sua cláusulas e/ou
condições, por qualquer das partes, ou ainda por ocorrência de caso fortuito ou de
força maior, nos termos do que dispõe o & único, do artigo 393, do CC.

Uñldot,

cAPi"t
Psuþ/

oom (

2 1 l.lAl0

PlNlto r¿ÐoRO
BAfISfA

ÉoNlLgoN NUNES OASILVA I
Vslor Pago pelo ato R$ 360
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Cláusula 4e - Confidencialidade

O öontratado obriga - se a manter na mais absoluta Òonfidencialidade todas as

inforniações, d"dos, documentos, metodologia e demais elementos a que tiver

conhecimento ou acesso em razão da execUção deste'contrato, assim como não

divulga - los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo mediante autorização por escrito do Contratante.

O Contratado tomará todas as precauções necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informações supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissões praticadas' ' I

Cláusula 5a - Obrigações do Contratado

O Contratadô executara os serviços aqul estipulados'dentro dos padröes de qualidade

e seguiança aplicáveis a trabalhos desta natureza, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrumento.,

Todos e:quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado.

l

O presènte contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre o Contratado e o

pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo o Contratado, integral

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação que a Contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados'
:

cláusuiå'oa - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irreyogável e irretratável, obrigando o

Contratado, seus prepostos e sucessores a qualquer tí!11o, por prazo indeterminado'

Este contrato não proporciona exclusividade de,serviço5 9-Contratado, podendo a

Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou profissional com atividade

igual ou semelhante à do Contratado.

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

questões originadas do presente instrumento'

OASILVA

Valor

NUNÉS
ato R$ 3,60
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i:l,il'¡
E, por estarem juntas e contratadas, as partes asslnarl este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas.

São Paulo, 26 de Junho de2Ot7

BINO P CIDADE

Contratanté I

:.'j,iì,1 !l' ri r I

'. l. ' r. ,ri
I

li : il .ijl 'ìi1

Contratado
il ri' Í:, l' ;r , L

i::::'iii | !1! I

l:r:i.i:r l¡ 1: r'

'l ¡ .:

Testemunhas:

t{-'1 LJ.^y> 
^ 

"-\r.'
arceló colárés Borges
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¡i r:;r
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:1. 
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i

I

li,¡, , ir,

fAoÉ1,

NUNES

Y3lor PaTo
pelo ato R$36n
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RII\O COM
Área de roducäo de rádio. TV. cinema. i t e orodu oráfica

Rita Regina Contrera
Formação: superior incompleto (sem comprovação.)
Tempo de experiência: superior a '12 anos

*Apesar de não possuir formação superior completa, à página 53 da sua Carteira de

Trabalho consta, carimbada, a seguinte anotação:

,,MtNtsrÉRto Do TRABALHo E pREVTDÊNclA soctAl - o(a) portador(a) da presente

carteira Rita Regina Contrera foi registrado(a) neste Serviço como P_ublicitário(a), sob o no

2872, às fls. 413-, do livro 06, conforme processo D.R.T.N. no 6560/83 em2310311983."

0
Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 215t-8300/3886-8100 wrvw.rinocom.com.br

Filiada à I E E fTl THE GLOBAL INDEPENDENT C0N4N4UNlcAf¡0Ns NÉlWORK
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVrÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com

sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,

Capital, inscrita no CNPJ/N,{F sob no 60.883.261/0001-29 ,neste ato

representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada

simplesmente Contratante; e, de outro lado Sra. RITA REGINA
CONTRERA VECCIilO, residente e domiciliada na Rua Prof. Dorival
Dias Minhoto, 333 apto 21 Ed. Cristal, Santana, São Paulo - SP, CEP

02435-090 portadora do CPF no 996.813.318-34, doravante designada

simplesmente Contratada, têm, entre si, justo e convencionado as seguintes

cláusulas e condições:

Cláusula 1" - Objeto

A Contratada executará serviços de Coordenação e Produção Gráfica..

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Conlrafada recebera

mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Os pagamentos serão efetuado mediante a apresentação das respectivas

NFS-e até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo

qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificaçäo, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, por qualquer das partes ou ainda por

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, nos ue dispõe o

& único, do artigo 393, do CC.

6O
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Cláusula 4u - Confidencialidade

A Contratada obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas

as informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que

tiver conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim

como não divulga-los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese

alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante

autorizaçáo por escrito da Contratante.

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para evitar que

pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se

expressamente por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5" - Obrigações da Contratada

A Contratada executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta îatureza,

iesponsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste

instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem lributfuia, fiscal, social, trabalhista e

previdenóiário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a

Contratada e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo

a Contratada, integral responsabilidade por qualquer penalidade ou ação

que a Contratante venha a sofrer por terceiros, relativamente aos serviços

ora ajustados.

Cláusula 6u - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em carëLter irrevogável e ircetratixel,

obrigando a Contratada, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por

prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços à Contratada,

podendo a Contratante, quando preclsar contratar outra empresa ou

profissional com atividade igual ou semelhante à da

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo,

com renúncia expressa a qualquer outro

para dirimir quaisquer questões originadas
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02

(duas) vias de igual teor e fotma, para um só efeito, na presença das

testemunhas.

São Paulo,02 de março de

RINO CID TDA.

Contratante

A
rlÇ

PAULO ROBERTO MOTTA DE OLIVEIRA

cR()sP 1sP1354020-7
cPF t72.026.636.00

C.
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RIINO COM

Ârea de producäo de internet

Teresa Cristina Cezar Lamboglia
Formação: suPerior comPleto
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Reitar: Dr. João Carlos Di Genio

Vice-Reitor de Graduaçäo: Dr. Yuga Okifu
Secretuirio Ged: Praf. ,þnso Celso Fraga Sompaio Amaral

Secretorio Geral Adjwto: Prof, Edison Femondes

Universidøfu Paulista

Recotúwcida pela Partaria MEC no 550
D.O.U. de 09-II-1988

Catro de Propagandø e MørhetÌng

Reconhecido pela Poftaria MEC n.' 1.380
D.O.U. de Is-11-1995
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UNIVERSIDADE PAULISTA . UNIP

Departamento de Registros de Diplomas

Diploma reg¡strado sob n.o.,i*

Processo n.' ..*!9- 5-.,..1...i.,*..i

nos termos do Artigo 48 S 10

+J KA

Secreteria Geral

De acordo,

_t .-^ ,,

Säo Paulo,..9,Ç..Ue

Edison Fsrnandes
Geral Àdjunto
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CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RlNo PUBLICIDADE S/4, com sede e foro na

Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, são Paulo- sP, inscrita cNPJ sob ne

60.883.26I/0001-29, neste ato representadas pelo sócio sr. RINO FERRARI FILHO,

doravante designada simplesmente Contratante; e, de outro lado, TERESA CRISTINA

cEzAR LAMBOGLIA, residente e domiciliada na Rua da Paz, L'436 - Chácara santo

Antônio - são Paulo - sP, cEP: o47L3-OOL doravante designada simplesmente

Contratada têm, entre si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condições l

Cláusula 1e - Objeto

A Contratada executará serviços como Gerente de Projetos, para Contratante e seus

clientes.

Cláusula 2e - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada receberá

mensalmente o valor de Rs 1.875,00 ( Hum Mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respect¡vas NFS até o

ultimo dia út¡l de cada mês'

Cláusula 33 - Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo qualquer das

partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30 (trinta) dias.

Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno direito,

sem aviso ou notif¡cação, na hipótese de infração a quaisquer de sua cláusulas e/ou

condições, por qualquer das partes, ou ainda por ocorrência de caso fortuito ou de

força maior, nos termos do que dispõe o & único, do artigo 393,

'iq\s
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Cláusula 4a - Confidencialidade

A Contratada obriga - se a manter na mais absoluta confidencialidade todas as

informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que tiver

conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim como não

divulga - los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo mediante autorização por escrito da Contratante'

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informaçöes supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissöes praticadas'

Cláusula 5a - Obrigações da Contratada

A Contratada executara os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade

e segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrumento'

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a Contratada e o

pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo o Contratado' integral

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação que a contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados'

Cláusula 6e - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogávele irretratável, obrigando a

Contratada, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por prazo indeterminado'

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços a Contratada, podendo a

Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou profissional com atividade

igual ou semelhante à da Contratada.

As partes elegem o foro da Comarca de São Pa

expressa a qualquer outro por mais privilegiad

questões originadas do presente instrumento'

ulo, Estado de São

o que seja,

renuncla

*A'U'lî
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E, por estarem juntas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas'

São Paulo, 02 de Janeiro de 2011'

RINO DADE

Contratante

-T*tn L'rt f;,,, ("-, /r', / -
Teresa Cristina Cezar Lamboglia

Contratado

Testemunhas:

t/16, I zY? 6 g// 7 4(t¡ ,/,'z ,t I /

I
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INSRUMENTO PARTICULAR DE DIS]RATO DL

CCNIRATC DE PRESTAÇÃO PE SERVIÇCS

i:,c1,:-r presenie i¡rslruirrenlo p;i'ticular cie distraLo que en[re si celebrarrl, de urn lado

RINO PUBLIC|DADE S/4, sociedade anÔnima fechada, com secie nesta capital do

Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, 4.575, inscrita no CNPJ/MF sob n.o

60.883.261/OOOI-29, neste ato representada pelo acionista e presidente Sr. RINO

FERRARI FILHO, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG

sob n.o 4.664.869-0 SSP/SP, e CPF sob n.o 859.539.978-68, doravante denominada

simplesmente de l-a Distratante, de outro lado a empresa:

TERESA CRISINA CEZAR LAMBOGLIA, residente domiciliar nesta capital do Estado de

São Paulo, na Rua da paz, no L436, CEP 04773-001, inscrita no CNPJ/MF sob no

3I9.7 28.948-03, doravante denomi nada si m plesmente de 2a Distratante.

CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes, supra qualificadas, na melhor forma de direito, ambas

por livre e espontânea vontade, mediante concessões mútuas e consoante os termos

e condições das cláusulas deste instrumento, de comum acordo, dão por rescindido o

Contrato de Prestação de Serviços de redação publicitaria, elaboração de textos e

conteúdo para redes sociais; produção de releases e conteúdo jornalístico, que

firrnaram em 02/07/207I.

CLÁUSULA SEGUNDA. Considerando que as partes Distratantes, em vista do respeito

e cumprimento do quanto comercialmente ajustaram, firmam elas o presente

instrumento de distrato sem ônus para qualquer uma delas, cessando com a

assinatura do presente, os serviços que a 2a Distratante até esta data prestou à l-u

Distratante.

CLÁUSULA TERCEIRA. Por força deste Distrato, as partes, também, firmam

autocomposição, razão pela qual, a 2a Distratante se obriga a entregar à l-'
Distratante, contra o firmamento deste instrumento, as seguintes tarefas pendentes e

de sua responsabilidade: (NÄO HÁ PENDÊNCIA DE TRABALHOS A SEREM

EXECUTADO PELA 2a DISTRATANTE), contra o que, a ]-a Distratante se obriga, contra

o recebimento dessas tarefas e da respectiva nota fiscal, a pagar a 2a Distratante o

valor de R$ 1-.922,12, encerrando-s

inclusive todas as pendências até esta

e assim, todas as rela havidas entre elas,

data, para nada m mar da outra em

qualquer tempo, es ra lugar DE NOTAS
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cLÁusuLA QUARTA. Toda documentação pertencente à l-a Distratante e que se

encontrava disponível e em poder da 2a Distratante, inclusive senhas de acesso à

sis[ernas cle informações, computaclores, dispositivos eletrÔnicos etl geral, arquivos e

outros, eln r¿lzão Oa reiação cilniratual l-ravìcla, serão cancelados e os docutxen[oS

entregues a l.a Distratante na mesma oportunidade de assinatura deste instrurnento'

CLÁUSULA eUINTA. A l-a Distratante declara que toclos os serviços e tarefas objeto do

contrato ora distratado, foram pela 2a Distratante prestados de forma eftcaz e

satisfatória, outorgando à mesma plena, total e irrevogável quitação, para nada mais

reclamar a qualquer tempo e a que título for'

CLÁUSULA SEXTA. A Za Distratante, da mesma forma declara que todas as obrigações

da l-a Distratante, decorrentes do conl"rato que as unia, ìnclusive as de caráter

pecuniário foram quitados, outorgando à l-a Distratante plena, total e irrevogável

quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à

avença distratada e aos valores devidos por seus serviços'

CLÁUSULA SÉ¡MA. Uma vez que os deveres e as obrigações das partes restaram

integralmente cumpridos e satisfeitos, declaram as mesmas como quitado e extinto o

contrato de prestação de serviços que firmaram em 02/0I/2017 e que ora encerram'

o que fazemsob a égide do art.320 do CÓdigo Civil de 2002, e para todo e qualquer

fim de direito, para nada mais exigirem Uma da outra, reciprocamente, em qualquer

juízo ou fora dele, no presente ou no futuro.

CLÁUSULA OITAVA. A 2a Distratante obriga-se a manter o mais absoluto sigilo e

confidencialidade no tocante a toda e qualquer informação, trabalhos, clientes, dados

de qualquer natureza solicitados e/ou desenvolvidos por seu intermédio e/ou

contribuição, direta e/ou indiretamente, bem como sobre o conteúdo de todos e

quaisquer documentos manuseados e sobre todas as informações verbais e/ou

escritas, registradas ou não, segreclos de negÓcios, ou quaisquer outras informaçöes'

que tenha tido acesso durante a vigência do Contrato de Prestação de Serviços ora

distratado e/ou em razão dele, comprometendo-se a não utilizá-las em benefício

próprio e/ou de terceiros, direta ou indiretamente, e a não divulgá-las a qua quer

pessoa, seja pessoa física ou jurídica, nem mesmo a seus empregados, a qua quer

r perdas e danos em que incorrer aLatempo, sob pena de responder civilmente po

Distratante, considerado em si mesmo e/o

prejudicado(s) pela violação ao dever e

Distratante A4-\'
\
\¡
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CLÁUSULA NONA. O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obriqarido as parlcs, seus lrercieiros e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA DL:CiMA. As paites eiegent o Foro Central da Comarca de Säo Paulo/5P.

para cJirirnir quaisquer controvérsias decorrentes do dÌstrato ora firmado, inclusive

para eventual homologação do presente e da autocomposição ora firmada.

ASSIM, de comum acordo, fica rescindido o contrato de prestação de serviços firmado

entre as partes em 02/0L/20II, rescisão essa que se consolida com a assinatura deste

instrumento e, pelo recebimento por parte da 2a Distratante da quantia de R$

L922,I2, e, do recebimento por parle da 1u Distratante dos serviços elencados na

cláusula 3u.

POR FIM, sem prejuízo da rescisão ora operada, as partes RATIFICAM os demais

termos e condiçÕes do contrato comercial de prestação de serviços que verbalmente

firmaram, notadamente seu caráter de independência e sua natureza comercial.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento de

distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na presença das

testemunhas abaixo qualificadas e signatárias que a tudo presenciaram.

São Pa P,27 de Fevereiro 0t4

RINO PUBLICIDADE S/A

Rino Ferrari Filho

'710,^ 1rtl',^ O".-

Teresa Cristína Cezar Lamboglia

Te

1 2
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RG: IZVîl'l{/
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RINO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 60.883,261 /000 I -29
End: AV-NOVE DE JULHO,4575
Bairro: JD PAULISTA - CEP:01407-100
Municipio: SAO PAULO - UF: SP

Esp.Estab: AGENCIA DE PUBLICIDADE
Cargo: ASSIST ATENDIMENTO
CBO:2531-15
Data de Admissão :26/05/2014
Registro N" :01161
Remuneração especifica: R$ 1.500,00
hum reais p/ mês

rn$,n1. tTnA-

RINO LTDA

Ass. do empregador ou a rogo c/test'

[ìlNt]

10 .................. .............'......, 20

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Com. DisPensa CD No

1 5 lut, ?0i*

Vaþr Pago
pelo ato R$ 3,60
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RII\O COM
Área de mídia

Tânia de Oliveira Botelho
Formação: superior completo
Tempo de experiência: superior a 12 anos

\
\)

Av. Nove deJù|ho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2155-s300/3886-8300 www.rinocom.com.br
Fitiada à lE El lTl THE GL0BAL INDEPENDENT COMMUNTCATTONS NETWORK
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'tt

CoNTRATo DE PRESTAÇÃo DE SERVIÇoS

1,
Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com

sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,
Capilal, inscrita no CNPJ/MF sob no 60.883.261i000it-2g, neste ato

representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada
simpl'esmente Contratante; e, de outro lado, TANIA DE OLIVEIRA
BOTELHO, residente e domiciliada na Rua Dr. Assis Moura, 210, apt'34
S.Paulo - SP, CEP: 04120-150, inscrita no CPF/MF sob n" 057.032.348-75,
doravante designada simplesmente Contratada, têm, entre si, justo e

convencionado as seguintes cláusulas e condições:

Cláusua 1" - Objeto

A ,Contratada executará serviços como Diretora de Mídia, para a

Contratante e seus clientes.

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada recebera

mensalmente o valor de R$ 3.000,00 ( Três Mil Reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas

NFS-e até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo

qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Näo obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificaçäo, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, por qualquer das partes, ou ainda por

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, nos termos do que dispõe o

& único, do artigo 393, do CC.

:l':l
1
!
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Cláusula 4u - Confidencialidade

A Contratada obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas
as iriformações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que
tiver conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assitn
como não divulga-los a quem quer que seja, em época ou sob liipótese
alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante
autorizaçã,o por escrito da Contratante.

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para evitar que
pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se
expressamente por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5'- Obrigações da Contratada

A Contratada executará os serviços aqui estiprrlados dentro dos padrões cle

qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza,
responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste

instrumento.
I

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciáriordevidos em decorrência direta ou indireta da execução do

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a

Contratada e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo

a Coritratada, integral responsabilidade por'qualquer penalidade ou ação

que á Contratante venha a sofrer por terceitos,'relativamente aos serviços

orä ajustados.

Cláusula 6â - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obriþando'a Contratada, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por

prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços à Contratad

podendo a Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou

þrofissional com atividade igual ou semelhante à da Contratada.

As parte s elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
1

com renuncla SA quer outro por mais privilegiado que seja,

1 l,lNÛ ?019

I
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para dirimir originadas do presente

,¿¡lor pago peto ato R$ 3'6"



':
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02
(duas) vias I de igual teor e fonna, para um só efeito, na presença das
testemunhas.

29 de de 200
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Gontratadal
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AOBERTCI MONh DE OLVEIRA
cRcnip 1sP13540U0.7

cPF 172.026.63ö"00
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RIINO COM

Aqea de mídg

Pilar Nardin dos Santos
Formação: superior comPleto
Tempo de experiência: 12 anos

\)
Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1i) 2155-8300/3S86-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I E O f1l THE GLoBAL INDEPENDENT c0MMUNlCATlONs NETWORK
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Atestamos para os devidos fi.ns necessóríos que, PILAR
NARDIN DOS SANTOS, møtrícula A17135-7, nascido (a) no dia
06/05/1987, na cidade de São Paulo-SE cørteira de identidsde (RG)

número 4US00S7-5 e CPF 356522898-99, concluiu no segundo semestre de

20l2,tqdas as disciplicas do curso de Comunicação Social, com høbilitação
em p-üøttcidade e Propagandø, colando grøu posteriormente.

São Pqulo, l3 de Junho de 2018.

Åreø de Ciênci ße cação - ICSC
Alves dø Silva

f
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CERTIFICADO

UNIVERSIÐADE PAULISTA

CAMPUS:
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AVENTDA TORRES DE OLII/EIRA, 330
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REALIZOU A PROVA. DO GRUPO DE TVtÍNi¿ SÃO PAULO

EM o5 DE Outubro DE 201,7

DE ACERTo DE J 8.4o/o . CERTIFICADO Ne GMSPOOSO9

PAULo, 20 DE o

Pauro SINTANNA

PITAR NARDIN dos SANTOS

E OBTEVE UM INDICE

PRESIDENTT Do GRUPo o¡ ,tvlÍol¡ SÃo PAULo
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CONTRÄTO DE TRABALHO

IATIANA BURG MLYNART-

1 4.31 3.9620001{5

13

N': 608

Ësl: Slr

Cuo N":411010

Fls./Ficha:0

R UOTOXO

SÁO PAI,IO

do Estab.:

ANALISTA DE MIDIA JUNIOII

Data de Admlssão: 15 de 0utubro de 2012

especif,: '1.500,00 ( UM MIL E OUINIIENT0S REAIS ) POR MÊS

Ass. do empregador:qui;AiÏqgo ç/lest' 1

lo

Data salda

tJ": 61

oM[wl r{tfft
10 ...................

Com. Dispensa 9Þ
etp o

¡a
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CONTRATO DE PRESTAç o DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE S/4, sociedade anônima fechada,

com sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4.575, Jardim Paulista, Säo Paulo, Capital, CEP:

014107-100, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 60.883.261/0001-29, Cadastro Estadual sob n.o

1.190.731-2, neste ato representado pelo sócio Presidente, Sr. RINO FERRARI FILHO,

brasileiro, divorciado, publicitário, portador do CPF sob n.o 859.539.978-68, doravante

designada simplesmente de SIBAIANIE; e, de outro lado, PILAR NARDIN DOS SANTOS

, empreendedor individual, com sede nesta cidade de Säo Paulo, ltapecerica da Serra , na Rua

Benedito Antonio, n.o 6 - Nisalves, CEP 06851-270, inscrita no CNPJ/MF sob n.o.356.522.898-

99, doravante designada simplesmente GONTRATADO, têm, entre si, justos e

convencionados, o presente contrato de prestaçåo de serviços, que se regerá pelas cláusulas

seguintes e pelas condiçöes de preço, forma e termo de pagamento, responsabilidades,

direitos e obrigaçöes a seguir descritas:

CLÁUSULA IA _ DA AUTONOMIA PLENA DA CONTRATADA;

parágrafo lo - O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em plena autonomia,

nåo havendo qualquer subordinaçäo em relaçäo à CONTRATANTE'

parágrafo 20 - O próprio CONTRATADO, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá

e concretizará, a forma de realizaçåo dos serviços pactuados no presente instrumento.

parágrafo 3o - O CONTRATADO, em razäo de sua autonomia plena, pode prestar serviços

para quais e quantos tomadores desejar, sem necessidade de solicitar qualquer autorizaçåo ou

manifestaçåo da CONTRATANTE, nesse sentido.

parágrafo 4o - Em se tratando de relaçäo de natureza civil/comercial, sem vfnculo

empregatfcio, eventual falha, defeito ou imperfeiçäo nos serviços prestados pelo

CONTRATADO, ao mesmo seräo aplicadas as cláusulas posteriores e as regras do Código

Civil brasileiro.

parágrafo 5o - Tendo em vista a autonomia do CONTRATADO, este poderá estabelecer sua

própria jornada de trabalho, ficando civilmente responsável por eventuais atrasos, prorrogaçöes

ou negligências a que der causa e que sejam relativas aos serviços contratados

CLÁUSULA 2A _DO OBJETO;

teve como origem, proposta de prestaçäo de serviços autönomos de

apresentada pelo à CONTRATANTE. Assim, nos termos

o presente cujo objeto é a prestaçäo de serviços

assessoria de imprensa, a ser efetuado à

o

t,frÉ

I

É
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parágrafo lo - Pelo presente instrumento, o CONTRATADO, sempre que lhe for solicitado, se

obriga a prestar os seguintes serviços à CONTRATANTE: Assistente de Midia' para a

contratante e seu clientes.

CLÁUSULA 3A _ DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO;

Pela prestaçåo dos serviços ora ajustada e acima descrita, a CONTRATANTE pagará ao

CONTRATADO, o valor mensal de R$ 2.560,00 (Dois Mil, quinhentos e sessenta reais ),

condicionado à prévia apresentaçäo dos serviços nos termos ajustados e a emissão e entrega

da nota fiscal dos serviços correspondentes.

parágrafo lo - A inadimplência em relaçåo à cláusula anterior ensejará a imediata interrupçäo

da prestaçåo dos serviços, bem como a respectiva açåo de cobrança, acrescida de juros,

correçäo e multa de 1O%, à critério do CONTRATADO.

Parágrafo 20 - Os pagamentos seräo realizados todo 5o dia rltil de cada mês, vencendo-se o

primeiro pagamento a partir do encerramento do mês de assinatura do presente contrato.

Todos os impostos e/ou contribuiçöes incidentes ou devidas pelos pagamentos efetuados pela

CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, à cargo desta ficaräo.

CLÁUSULA 4A - DAS OBRIGAçÕES DO GONTRATADO;

O CONTRATADO executará os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade e

segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza e exigidos pela CONTRATANTE,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste instrumento'

parágrafo lo - O CONTRATADO se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de

assessoría de imprensa a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua

consecuçäo.

parágrafo 2o - É de responsabilidade do CONTRATADO empregar todo o seu corpo técnico

para a realizaçåo de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem como para a

soluçäo e prevençäo de eventuais problemas, sendo totalmente responsável pela

administraçäo destas atividades.

parágrafo 30 - Deverá cumprir prazos, obedecer às instruçöes da CONTRATANTE sobre os

termos dos serviços a serem prestados, além de prestar informaçöes à CONTRATANTE

sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execuçåo de seus trabalhos e demais

detalhes sobre a execuçåo de suas atividades.

erando a ausência de subordinaçäo jurfdica, deverá o CONTRATADO

serviços contratados no tocante a prazos entre outras exigências da

o,

art.
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CLÁUSULA 5A - DAS OBRIGAçÕES DA GONTRATANTE;

A CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO, todas as informaçöes necessárias à

realizaçäo dos serviços que a ela solicitar sejam prestados, devendo especificar os detalhes

necessários à perfeita consecuçåo dos mesmos.

Parágrafo lo - A CONTRATANTE se obriga a apresentar ao CONTRATADO, quando

solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presento contrato

de assessoria de imprensa.

parágrafo 20 - A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento ao CONTRATADO, em

conformidade com o previsto na cláusula 3a deste instrumento'

CLÁUSULA 6A - DO PRAZO;

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado

CLÁUSULA 7A - DA RESCISÃO;

O presente instrumento de contrato poderá ser rescindido sem ônus e a qualquer momento por

qualquer uma das partes, desde que a parte interessada encaminhe a outra, notificaçåo escrita

com antecedência mÍnima de 30 (trinta) dias.

parágrafo lo - A rescisåo do presente instrumento de contrato näo extingue os direitos e

obrigaçöes que as partes tenham entre si e para com terceiros e que decorram dos serviços

prestados.

CLAUSULA 8A - DA CONFIDENCIALIDADE;

Dada a natureza dos serviços ora contratados, obriga-se o CONTRATADO, a manter na mais

absoluta confidencialidade, todas as informaçöes, dados, documentos, metodologia e demais

elementos a que tiver conhecimento ou acesso em razäo da execuçäo deste contrato, assim

como, näo divulgá-los a quem quer que seja e em qualquer época, sob hipÓtese alguma, sob

pena de responder por perdas e danos, salvo mediante autorizaçåo por escrito da

CONTRATANTE.

parágrafo lo - O CONTRATADO tomará todas as precauçöes necessárias para evitar que

pessoas estranhas às relaçöes comerciais das partes tenham acesso às informaçöes

, obrigando-se expressamente por todos os atos e omissöes praticadas.

DrsPos¡çÕES GERAIS;

'!
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Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e previdenciário

devidos em decorrência direta ou indireta da execuçåo do presente instrumento seråo de

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

Parágrafo 1o - O presente contrato é regido pelo Código Civil e pelo disposto no art. 442-8, da

CLT, de modo que nåo gerará vfnculo de natureza trabalhista entre as partes, nem mesmo

entre eventuais assessores e/ou colaboradores do CONTRATADO, assumindo esta a integral

responsabilidade por qualquer penalídade, perda ou dano que a CONTRATANTE venha a

sofrer em razåo deste contrato e relativamente aos serviços ora ajustados.

Parágrafo 20 - O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as

partes, seus prepostos e sucessores a qualquer tftulo, por prazo indeterminado.

Parágrafo 30 - O presente contrato nåo tem caráter de exclusividade para nenhuma das partes,

ficando ambas, reciprocamente autorizadas a contratar os mesmos serviços com outros

interessados.

Parágrafo 40 - Eventualmente, conforme o serviço a ser prestado pelo CONTRATADO,

mediante sua prévia solicitaçäo e/ou os interesses dos clientes da CONTRATANTE, poderá, o

CONTRATADO, se valer da estrutura flsica e ambiente de trabalho da CONTRATANTE para

execuçäo de seus serviços, obrigando-se o CONTRATADO nessa hipótese, a seguir flelmente

as normas de conduta da CONTRATANTE e os horários de funcionamento desta.

Parágrafo 50 - Qualquer alteraçäo nas cláusulas do presente contrato, referente ao objeto,

prazo, valor e forma de pagamento dos serviços contratados, deverá ser feita através de termo

aditivo.

CLÁUSULA IOA - DA MULTA;

A parte que infringir qualquer das cláusulas previstas no presente contrato pagará a outra

parte, multa correspondenle a 2Ùo/o (vinte por cento) sobre o valor das 10 (dez) últimas notas

fiscais de serviços emitidos pelo CONTRATADO.

cLÁusuLA lta - Do FoRo DE ELEIçÃO;

As partes elegem o Foro Central da Comarca de Såo Paulo, Estado de Såo Paulo, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

q originadas do presente instrumento.

e contratados, os contratantes assinam este contrato em 02 (duas) vias

e para um só efeito, na presença das testemunhas que a tudo

assinam o presente instrumento.

o
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Säo Paulo, 01 de Setembro de 2010

RINO L

'û., tra,ltort/r^þ*Æ)
PilaÍNardih dos Santos

Contratante

Contratado

Testemunhas:

CAR ALBERTO DIAS

CPF: 040.331.888-27

CONTADOR

ELA DOS

CPF: 312.668.208-17

Depto. de Recursos Humanos

g
EPIFÂNIO
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INS]RUMENTO PARTICULAR DE DIS]RATO DE

coNlRATo DE PRESTAÇÃo nr sERvlÇos

Pelo presente instrumento particular de distrato que entre si celebram, de um lado:

RINO PUBLICIDADE S/A, sociedade anônima fechada, com sede nesta capital do

Estado de são Paulo, na Avenida Nove de Julho, 4,575, inscrita no cNPJ/MF sob n'o

60.883.261 /000I-2g, neste ato representada pelo acionista e presidente sr' RINO

FERRARI FILHO, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG

sob n.o 4.664.869-0 ssP/sP, e CPF sob n.o 859.539.978-68, doravante denominada

simplesmente de l-a Distratante, de outro lado a empresa:

PILAR NARDIN DOS SANTOS, residente domiciliar nesta capital do Estado de São

Paulo, na Rua Benedito Antonio , flo 6,- Nisalves - CEP 06857-270, inscrita no

cNpJ/MF sob no 132,730.618-20, doravante denominada simplesmente de T-

Distratante.

CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes, supra qualificadas, na melhor forma de direito, ambas

por livre e espontânea vontade, mediante concessões mútuas e consoante os termos

e condições das cláusulas deste instrumento, de comum acordo, dão por rescindido o

Contrato de Prestação de Serviços de Assistente de Midia, para contratante e seus

clientes 0I/09/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA. Considerando que as partes Distratantes, em vista do respeito

e cumprimento do quanto comercialmente ajustaram, firmam elas o presente

instrumento de distrato Sem ônus para qualquer uma delas, cessando com a

assinatura do presente, os serviços que a 2a Distratante até esta data prestou à 1a

Distratante.

CLÁUSULA TERCEIRA. Por força deste Distrato, as partes, também, firmam

autocomposição, razão pela qual, a 2a Distratante se obriga a entregar à l-a

Distratante, contra o firmamento deste instrumento, as seguintes tarefas pendentes e

de sua responsabilidade: (NÄo HÁ, PENDÊNCIA DE

EXECUTADO PELA 2a DISTRATANTE), contra o

o recebimento dessas tarefas e da respectiva

valor de R$ 2.560,00, encerrando-se assim,

inclusive todas as pendências até esta data, par

qualquer tempo, esfera ou lugar'

que, a

todas as

a nad

INSTRUMENTO DE coNTRATo DE PRESTAçÃo DE

.xyìi

em

nota fiscal, a

TRABALHOS A SEREM

a, contra



cLÁusuLA QUARTA. Toda documentação pertencente à l-a Distratante e que se

encontrava disponível e em poder da 2a Distratante, inclusive senhas de acesso à

sistemas de informações, computadores, dispositivos eletrônicos em geral, arquivos e

outros, em razão da relação contratual havida, serão cancelados e os documentos

entregues a l-a Distratante na mesma oportunidade de assinatura deste instrumento'

CLAUSULA eUINTA. A l-a Distratante declara que todos os serviços e tarefas objeto do

contrato ora distratado, foram pela 2a Distratante prestados de forma eficaz e

satisfatória, outorgando à mesma plena, total e irrevogável quitação, para nada mais

reclamar a qualquer tempo e a que título for'

CLÁUSULA SEXTA. A 2a Distratante, da mesma forma declara que todas as obrigações

da l-a Distratante. decorrentes do contrato que as unia, inclusive as de caráter

pecuniário foram quitados, outorgando à l-a Distratante plena, total e irrevogável

quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à

avença distratada e aos valores devidos por seus serviços'

CLÁUSULA SÉlVn. Uma vez que os deveres e as obrigaçöes das partes restaram

integralmente cumpridos e satisfeitos, declaram as mesmas como quitado e extinto o

contrato de prestação de serviços que firmaram em 0I/09/2010 e que ora encerram'

o que fazem sob a égide do art. 320 do Código Civil de 2002, e para todo e qualquer

fim de direito, para nada mais exigirem uma da outra, reciprocamente, em qualquer

juízo ou fora dele, no presente ou no futuro.

CLAUSULA OITAVA. A 2a Distratante obriga-se a manter o mais absoluto sigilo e

confidencialidade no tocante a toda e qualquer informação, trabalhos, clientes, dados

de qualquer natureza solicitados e/ou desenvolvidos por seu intermédio e/ou

contribuição, direta e/ou indiretamente, bem como sobre o conteúdo de todos e

quaisquer documentos manuseados e sobre todas as informaçöes verbais e/ou

escritas, registradas ou não, segredos de negócios, ou quaisquer outras ìnformaçöes'

que tenha tido acesso durante a vigência do Contrato de Preslaçþo de Servìços ora

distratado e/ou em razão dele, comprometendo-se a não utilizá-las em benefício

próprio e/ou de terceiros, direta ou indiretamente, e a não divulgá-las a qualquer

pessoa, seja pessoa física ou jurídica, nelTlmssmo a se-us emprega qualquer

tempo, sob pena de responder civilmente por pe rdas e danos e ral-a

mesmo e/ou em Prol d reitoDistratante, considerado em si

prejudicado(s) pela violação ao

Distratante.

dever e confiden

@
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CLÁUSULA NONA. O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando as partes, SeuS herdeiros e sucessores a qualquer título'

CLÁUSULA DÉCIMA. As partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do distrato ora firmado, inclusive

para eventual homologação do presente e da autocomposição ora firmada'

ASSIM, de comum acordo, fica rescindido o contrato de prestação de serviços firmado

entre as partes em0I/09/2010, rescisão essa que se consolida com a assinatura deste

instrumento e, pelo recebimento por parte da 2a Distratante da quantia de R$

2.560,00 e, do recebimento por parte da l-a Distratante dos serviços elencados na

cláusula 3u.

POR FIM, sem prejuízo da rescisão ora operada, as partes RATIFICAM os demais

termos e condições do contrato comercial de prestação de serviços que verbalmente

firmaram, notadamente seu caráter de independência e sua natureza comercial.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento de

distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na presença das

testemunhas abaixo qualificadas e signatárias que a tudo presenciaram. ',;; l.

05 de Outubro deSão

RINO PUBLiCIDADE

Rino Ferrari Filho

Pilar Nardin dos Santos

Testem

dJì'
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lÀ "r4
Nome: vu \
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CONTRATO DE PRESTAç o DE SERVIçOS

pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLIG¡DADE S/A, sociedade anÔnima fechada,

com sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4.575, Jardim Paulista, Såo Paulo, Capital, CEP:

O141OT-100, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 60.883.261/0001-29, Cadastro Estadual sob n.o

1.190.721-2, neste ato representado pelo sócio Presidente, Sr. RINO FERRARI FILHO,

brasileiro, divorciado, publicitário, portador do CPF sob n.o 859.539.978-68, doravante

designada simplesmente de GONTRATANTE; e, de outro lado, PILAR NARDIN DOS SANTOS

, empreendedor individual, com sede nesta cidade de São Paulo, ltapecerica da Serra , na Rua

Benedito Antonio, n.o 6 - Nisalves, CEP 06851-270, inscrita no CNPJ/MF sob n.o.356.522.898'

99, doravante designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justos e

convencionados, o presente contrato de prestaçåo de serviços, que se regerá pelas cláusulas

seguintes e pelas condiçöes de preço, forma e termo de pagamento, responsabilidades,

direitos e obrigaçöes a seguir descritas:

CLÁUSULA 1A - DA AUTONOMIA PLENA DA CONTRATADA;

parágrafo lo - O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em plena autonomia,

näo havendo qualquer subordinaçäo em relaçäo à CONTRATANTE.

parágrafo 20 - O próprio CONTRATADO, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá

e concretizará, a forma de realizaçåo dos serviços pactuados no presente instrumento'

parágrafo 3o - O CONTRATADO, em razäo de sua autonomia plena, pode prestar serviços

para quais e quantos tomadores desejar, sem necessidade de solicitar qualquer autorizaçåo ou

manifestaçåo da CONTRATANTE, nesse sentido'

parágrafo 40 - Em se tratando de relaçäo de natureza civil/comercial, sem vf nculo

empregatlcio, eventual falha, defeito ou imperfeiçåo nos serviços prestados pelo

CONTRATADO, ao mesmo seråo aplicadas as cláusulas posteriores e as regras do CÓdigo

Civil brasileiro.

parágrafo 50 - Tendo em vista a autonomia do CONTRATADO, este poderá estabelecer sua

própria jornada de trabalho, ficando civilmente responsável por eventuaid atrasos, prorrogaçöes

ou negligências a que der causa e que sejam relativas aos serviços contratados

CLÁUSULA 2A _DO OBJETO;

O presente contrato teve como origem, proposta de de

serviços de redaçåo apresentada pelo CONTRATADO à termos

dessa proposta, firma-se o presente instrumento,

autônomos, técnicos, sem exclusividade, de

CONTRATANTE pelo CONTRATADO.
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parágrafo 10 - pelo presente instrumento, o CONTRATADO, sempre que lhe for solicitado, se

obriga a prestar os seguintes serviços à CONTRATANTE: Assistente de Midia' para a

contratante e seu clientes.

CLÁUSULA 3A - DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO;

Pela prestaçäo dos serviços ora ajustada e acima descrita, a CONTRATANTE pagará ao

CONTRATADO, o valor mensal de R$ 2.560,00 (Dois Mil, quinhentos e sessenta reais )'

condicionado à prévia apresentaçåo dos serviços nos termos ajustados e a emissåo e entrega

da nota fiscal dos serviços correspondentes'

parágrafo lo - A inadimplência em relaçåo à cláusula anterior ensejará a imediata interrupçåo

da prestaçåo dos serviços, bem como a respectiva açåo de cobrança, acrescida de juros'

correçäo e multa de 1OYo, à critério do CONTRATADO.

parágrafo 2o - Os pagamentos seräo realizados todo 5o dia útil de cada mês, vencendo-se o

primeiro pagamento a partir do encerramento do mès de assinatura do presente contrato.

Todos os impostos e/ou contribuiçöes incidentes ou devidas pelos pagamentos efetuados pela

CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, à cargo desta ficaråo'

CLÁUSULA 4A - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO;

O CONTRATADO executará os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade e

segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza e exigidos pela coNTRATANTE'

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste instrumento'

parågrafo 10 - o CoNTRATADO se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de

assessoria de imprenSa a Serem prestadoS, efetuando tOdos os esforços para a sua

consecuçåo.

Parágrafo 2o - É de responsabilidade do CONTRATADO empregar todo o seu corpo técnico

para a realizaçäo de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem como para a

soluçåo e prevençåo de eventuais problemas, sendo totalmente responsável pela

administraçäo destas atividades.

Parágrafo 3o - Deverá cumprir prazos, obedecer às instruçöes da CONTRATANTE sobre os

termos dos serviços a serem prestados, além de prestar informaçöes à CONTRATANTE

sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execuçåo de seus trabalhos e demais

detalhes sobre a execuçåo de suas atividades

Parágrafo 40 - Considerando a ausência de subordinaçäo j

atender às demandas dos serviços contratados no ências da

o

CONTRANTANTE, podendo, contudo, recusá-las

R$ 2.560,00 (Cinco Mil, trezentos e dezoito reais e

40, do art. 442-8, da CLT.

no valor de

nos
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CLÁUSULA 5A - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE;

A CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO, todas as informaçöes necessárias à

realizaçáo dos serviços que a ela solicitar sejam prestados, devendo especificar os detalhes

necessários à perfeita consecuçåo dos mesmos.

Parágrafo 1o - A CONTRATANTE se obriga a apresentar ao CONTRATADO, quando

solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presento contrato

de assessoria de imPrensa.

parágrafo 20 - A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento ao CONTRATADO, em

conformidade com o previsto na cláusula 3a deste instrumento.

CLÁUSULA 6" - DO PRAZO;

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7A - DA RESCISÄO;

O presente instrumento de contrato poderá ser rescindido sem Ônus e a qualquer momento por

qualquer uma das partes, desde que a parte interessada encaminhe a outra, notificaçäo escrita

com antecedência mfnima de 30 (trinta) dias.

parágrafo lo - A rescisäo do presente instrumento de contrato näo extingue os direitos e

obrigaçöes que as partes tenham entre si e para com terceiros e que decorram dos serviços

prestados.

CLAUSULA 8A - DA CONFIDENCIALIDADE;

Dada a natureza dos serviços ora contratados, obriga-se o CONTRATADO, a manter na mais

absoluta confidencialidade, todas as informaçöes, dados, documentos, metodologia e demais

elementos a que tiver conhecimento ou acesso em razåo da execuçåo deste contrato, assim

como, näo divulgá-los a quem quer que seja e em qualquer época, sob hipÓtese alguma, sob

pena de responder por perdas e danos, salvo mediànte autorizagão Por escrito da

CONTRATANTE.

Parágrafo lo - O CONTRATADO tomará todas as precauçöes necessárias Para evitar que

pessoas estranhas às relaçöes comerciais das partes tenham às informaçöes

supracitadas, obrigando-se expressamente por todos os atos e

CLÁUSULA 9A - DAS DISPOSIçOES GERATS;

âe
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Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e previdenciárlo

devidos em decorrência direta ou indireta da execuçäo do presente instrumento seräo de

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO'

parágrafo 1o - O presente contrato é regido pelo Código Civil e pelo disposto no art. 442'8, da

CLT, de modo que nåo gerará vfnculo de natureza trabalhista entre as partes, nem mesmo

entre eventuais assessores e/ou colaboradores do CONTRATADO, assumindo esta a integral

responsabilidade por qualquer penalidade, perda ou dano que a CONTRATANTE venha a

sofrer em razåo deste contrato e relativamente aos serviços ora ajustados.

parágrafo 20 - O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as

partes, seus prepostos e sucessores a qUalquer tftulo, por prazo indeterminado.

parágrafo 30 - O presente contrato nåo tem caráter de exclusividade para nenhuma das partes,

ficando ambas, reciprocamente autorizadas a contratar os mesmos serviços com outros

interessados.

parágrafo 40 - Eventualmente, conforme o serviço a ser prestado pelo CONTRATADO,

mediante sua prévia solicitaçäo e/ou os interesses dos clientes da CONTRATANTE, poderá, o

CONTRATADO, se valer da estrutura ffsica e ambiente de trabalho da CONTRATANTE para

execuçåo de seus serviços, obrigando-se o CONTRATADO nessa hipÓtese, a seguir fielmente

as normas de conduta da CONTRATANTE e os horários de funcionamento desta.

parágrafo 5o - Qualquer alteraçåo nas cláusulas do presente contrato, referente ao objeto'

prazo, valor e forma de pagamento dos serviços contratados, deverá ser feita através de termo

aditivo.

CLÁUSULA IOA - DA MULTA;

A parte que infringir qualquer das cláusulas previstas no presente contrato pagará a outra

parte, multa correspondenle a2\o/o (vinte por cento) sobre o valor das 10 (dez) últimas notas

fiscais de serviços emitidos pelo CONTRATADO'

cLÁusuLA lla - Do FoRo DE ELEIçÃoi : :

As partes elegem o Foro Central da Comarca de Säo Paulo, Estado de Såo Paulo, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, r quaisquer

questöes originadas do presente instrumento. o

E, por estarem justos e contratados, os contratantes

de igual teor e forma e para um sÓ efeito, na

presenciaram e que também assinam o presente

em VIAS

a tudo
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Såo Paulo, 10 de Fevereiro de 2014

t, ,)

,fiUr^ ttand-^ olør=^*{G>
Pilar Nardih dos Santoê

RINO DADE

Contratante

Contratado

Testemunhas

LOS ALBERTO DIAS

CPF: 040.331.888-27

CONTADOR

á-."4 17> tA

EPIFÂNIOLA DOS

CPF: 312,668.208-17

Depto, de Recursos Humanos
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RII\O COM

Área de mídie

Andressa Pastrello Salmazio
Formaçäo: superior comPleto
Tempo de experiência: 5 anos

s
.4.v. Nove de Julho, 4.)75 CEP 01407-100 São Paulo SP Br¿sil Tel. (55 11) 2155-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C El fTt THE GLoBAL INDEPENDENT c0MMUNlCATloNs NETWoRK
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Laureate lnternational Universities'

CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que no livro r1o 0l dos

termos de Coiâçãp de Grau da Universidade ,Anhqmbi; lVtÞrumbi,

que AN A PASTRELLO SALMAZIO, portador(a)

RG. n'41 (a) em 29 de maio de 1988, concluiu o

RMAÇÃO ESPECÍrrCn em GESTÃO nE

COMUNICAÇAO EMPRESARIAL, tendo colado grau em 05 de

setembro de 201 I

Sesretaria de Registros Acadêmicos aos 05 de setembro de 201 l.

9È
98

Agosthw[frt

de SecretarÍa

{,

Centro Rua Dr- ALneicla l. I 34 8rás

Carnpus Morumbi MolumbiAv. R0que Petroiìi Jr

Carnpus Vale do Anhirtrgabau lìua i-íllero Badaró,482 Cer.ìtro

Rua Casa do Ator, 225 - Vila Olínrpia

'I/øff¿rez
rÞ

RG. 11.333.606 - SP
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Empregadoi': PONTO DE CRIAçÃO' 
" 

-

PUBLICIDADE S/C LTDA.
c,N.P.J. 60.556.560/0001 -59
End,: R. Geraldo Flausino Gomes, 78 - 8.:
andar
Gidade: Sãô Paulo Estado: SP I

Cãrgo: Assistente de Mídia

PUBLICIDADE S/C

10
sãql 08/03/2010

21
1.278,00 (Um Mile
e Oito Reais) p/ mês.

CONTRATO DE TRÄBALTIO
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C ONTIIATO DE TR,AI]ALI{O . CONTRATODETRÄBALHO
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F SI\O TOME,S6,ANDAN r6,VILA OL¡MPIA
MUNtcíptO: São pauto
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CONTR.ATO DE TRABALHO

BABEL PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CEl:09. 1 44. I B0/0001 -50
RGOMES DE CARVALHO no.1SB1
Municfpio:SAO PAULO Est.Sp
Esp. Estab. AGENCTA DE pUBLtCtDADE

Cargo: PLANEJADORA DE MtDtA

CBO no.:3171-20

Data Adm.:03/08/201S

Registro no.: Fls.Ficha 152

Remuneração: 3.500,00

tres mil e por mês

' BABEL PUBLICIDADE LTDA
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GONTRATO DE PRESTAç o DE SERVIçOS

pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE S/4, sociedade anönima fechada,

com sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4.575, Jardim Paulista, Såo Paulo, Capital, CEP:

O141OT-100, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 60.883,261l0001-29, Cadastro Estadual sob n.o

1.190.731-2, neste ato representado pelo sócio Presidente, Sr. RINO FERRARI FILHO,

brasileiro, divorciado, publicitário, portador do CPF sob n.o 859.539.978-68, doravante

designada simplesmente de CONTRATANTE; e, de outro lado, ANDRESSA PASTRELLO

SALMÁZIO, com sede nesta cidade de Såo Paulo, na Avenida Paula Ferreira, n'o 89 -
FREGUESTA DO O, CEP 02915-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.0.369.350.608-69, doravante

designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justos e convencionados, o presente

contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condiçöes

de preço, forma e termo de pagamento, responsabilidades, direitos e obrigações a seguir

descritas:

CLÁUSULA IA - DA AUTONOMIA PLENA DA CONTRATADA;

parágrafo 1o - O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em plena autonomia,

näo havendo qualquer subordinaçåo em relação à CONTRATANTE.

parágrafo 2o - O próprio CONTRATADO, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá

e concretizarâ, alorma de realizaçäo dos serviços pactuados no presente instrumento'

parágrafo 3o - O CONTRATADO, em razäo de sua autonomia plena, pode prestar serviços

para quais e quantos tomadores desejar, sem necessidade de solicitar qualquer autorizaçäo ou

manifestaçåo da CONTRATANTE, nesse sentido.

parágrafo 40 - Em se tratando de relaçäo de natureza civil/comercial, sem vfnculo

empregatfcio, eventual falha, defeito ou imperfeiçäo nos serviços prestados pelo

CONTRATADO, ao mesmo seråo aplicadas as cláusulas posteriores e as regras do Código

Civil brasileiro.

parágrafo 50 - Tendo em vista a autonomia do CONTRATADO, este poderá estabelecer sua

própria jornada de trabalho, mente responsável por eventuais atrasos, prorrogações

relativas aos serviços contratadosou negligèncias a que der causa e

CLÁUSULA 2A _ DO O

O presente contrato teve como em, proposta de prestaçåo de serviços autÔnomos de

serviços de redaçåo apresentada pelo CONTRATADO à CONTRATANTE. Assim, nos termos

dessa proposta , firma-se o presente instrumento, cujo objeto restaçäo de serviços

autônomos, técnicos, sem exclusividade, de COORD

CONTRATANTE pelo CONTRATADO.
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parágrafo 1o - Pelo presente instrumento, o CONTRATADO, sempre que lhe for solicitado, se

obriga a prestar os seguintes serviços à CONTRATANTE: COORDENADORA DE MIDIA

CLÁUSULA 3A - DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO;

pela prestaçäo dos serviços ora ajustada e acima descrita, a CONTRATANTE pagará ao

CONTRATADO, o valor mensal de R$ 5.400,00 (Cinco Mil e quatrocentos reais ), condicionado

à prévia apresentaçåo dos serviços nos termos ajustados e a emissäo e entrega da nota fiscal

dos serviços corresPondentes.

parágrafo lo - A inadimplência em relaçäo à cláusula anterior ensejará a imediata interrupçåo

da prestaçåo dos serviços, bem como a respectiva açäo de cobrança, acrescida de juros'

correçäo e multa de 10%, à critério do CONTRATADO.

parágrafo 20 - Os pagamentos seråo realizados todo 5o dia útil de cada mês, vencendo-se o

primeiro pagamento a partir do encerramento do mês de assinatura do presente contrato.

Todos os impostos e/ou contribuiçöes incidentes ou devidas pelos pagamentos efetuados pela

CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, å cargo desta ficaräo'

CLÁUSULA 4A - DAS OBRIGAçÕES DO GONTRATADO;

O CONTRATADO executará os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade e

segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza e exigidos pela CONTRATANTE,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste instrumento'

parágrafo lo - o CoNTRATADO se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de

assessoria de imprensa a Serem prestados, efetuando todos os esforços para a Sua

consecuçäo.

parágrafo 2o - É de responsabilidade do CONTRATADO empregar todo o seu corpo técn¡co

pa";¿ a realização de pesquisa e desenvolvifnento na área assessorada, bem como para a

soluçäo e prevençåo de eventuais problemas, sendo totalmente responsável pela

administraçäo destas atividades. :l

' ':

Parágrafo 30 - Deverá cumprir prazos, obedecer às ínsiruçöes da CONTRATANTE sobre os
l:1

termos dos serviços a serem prestados, além de presiar informãçóes à CONTRATANTE

sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execuçåo de seus trabalhos e demais

detalhes sobre a execuçäo de suas atividades.

parágrafo 40 - Considerando a ausência de subordinaçåo jurfdica, deverá o CONTRATADO

atender às demandas dos serviços no tocante a prazos entre outras exigências da

CONTRANTANTE, Podendoi contudo, u las mediante o pagamento de multa no valor de

R$ 5.400,00 (Ginco Mile quatroce , conforme previsto no $ 40 , do art. 442

cLÁusuLA 5a - DAS OBRIGAçOES TANTE;

)
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A CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO, todas as informaçöes necessárias à

realizaçåo dos serviços que a ela solicitar sejam prestados, devendo especificar os detalhes

necessários à perfeita consecuçäo dos mesmos.

Parágrafo 10 - A CONTRATANTE se obriga a apresentar ao CONTRATADO, quando

solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presento contrato

de assessoria de imPrensa.

parágrafo 2" - A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento ao CONTRATADO, em

conformidade com o previsto na cláusula 3a deste instrumento'

CLÁUSULA 6A _ DO PRAZO;

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7A - DA RESCISÃO;

O presente instrumento de contrato poderá ser rescindido sem Önus e a qualquer momento por

qualquer uma das partes, desde que a parte interessada encaminhe a outra, notificaçäo escrita

com antecedência mfnima de 30 (trinta) dias.

parágrafo 10 - A rescisäo do presente instrumento de contrato näo extingue os direitos e

obrigaçöes que as partes tenham entre si e para com terceiros e que decorram dos serviços

prestados.

CLAUSULA 8a - DA CONFIDENCIALIDADE¡

Dada a natureza dos serviços ora contratados, obriga-se o CONTRATADO' a manter na mais

absoluta confidencialidade, todas as informaçöes, dados, documentos, metodologia e demais

elementos a que tiver conhecimento ou acesso em razäo da execuçåo deste contrato, assim

como, nåo divulgá-los a quem quer que seja e em qualquer época, sob hipÓtese alguma, sob

pena de responder por perdas e danos, salvo mediante autorizaçäo por escrito da

CONTRATANTE.

parágrafo lo - o CoNTRATADO tomará todas as precauçöes necessárias para evitar que

pessoas estranhas às relaçöes comerciais das partes tenham acesso às informaçöes

supracitadas, obrigando-se expressamente por todos os atos e omissöes praticadas'

cLÁusuLA 9a - DAS DISPOSIçÕES GERAIS;

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e previdenciário

devidos em decorrência direta indireta a execuçäo do presente instrumento

responsabilidade exclusiva do

d
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parágrafo lo - O presente contrato é regido pelo Código Civil e pelo disposto no art. 442-8, da

CLT, de modo que näo gerará vínculo de natureza trabalhista entre as partes, nem mesmo

entre eventuais assessores e/ou colaboradores do CONTRATADO, assumindo esta a integral

responsabilidade por qualquer penalidade, perda ou dano que a CONTRATANTE venha a

sofrer em razåo deste contrato e relativamente aos serviços ora ajustados.

parágrafo 2o - O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as

partes, seus prepostos e sucessores a qualquer tÍtulo, por prazo indeterminado.

parágrafo 30 - O presente contrato nåo tem caráter de exclusividade para nenhuma das partes,

ficando ambas, reciprocamente autorizadas a contratar os mesmos serviços com outros

interessados.

parágrafo 40 - Eventualmente, conforme o serviço a ser prestado pelo CONTRATADO'

mediante sua prévia solicitaçåo e/ou os interesses dos clientes da CONTRATANTE, poderá, o

CONTRATADO, se valer da estrutura ffsica e ambiente de trabalho da CONTRATANTE para

execuçåo de seus serviços, obrigando-se o CONTRATADO nessa hipótese, a seguir fielmente

as normas de conduta da CONTRATANTE e os horários de funcionamento desta.

parágrafo 5o - Qualquer alteraçåo nas cláusulas do presente contrato, referente ao objeto,

prazo, valor e forma de pagamento dos serviços contratados, deverá ser feita através de termo

aditivo.

CLÁUSULA IOA - DA MULTA;

A parte que infringir qualquer das cláusulas previstas no presente contrato pagará a outra

parte, multa correspondente a20o/o (vinte por cento) sobre o valor das 10 (dez) últimas notas

fiscais de serviços emitidos pelo CONTRATADO'

cLÁusuLA lla - Do FoRo DE ELEIçÃO;

As partes elegem o Foro Central da Comarca de Såo Paulo, Estado de Säo Paulo, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

questöes originadas do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os contratantes assinam este contrato em 02 (duas) vias

de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas que a tudo

presenciaram e que bém assinam o presente instrumento

Såo Paulo, 10 de 2018

OÉ
6

RINO PUBLICIDADE LTDA.
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Såo Paulo, 10 de Abril de 2018

ES/

Contratante

lo Salmázio

Contratado

Testemunhas

ALBERTO DIAS

CPF: 040.331.888-27

CONTADOR

g TABELIÃo DE NoTAs - Estado de são Paulo - comarca
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RII\TO COM

Área *r mídia

Karina da Silva Ribeiro
Formaçäo: superior completo
Tempo de experiência: 6 anos

/'--,tALJ 219
Av. Nove de Julho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1i) 215 j-9300/3836-8300 www.rìnocom.com.br
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Diploma registrado sob n" 4{.73

Processo no 4{rgl2011

nos termos do Artigo 2" do Decreto n" 5.786/2006
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Reconhecído pela Portaria MEC no 4.327, de
2A1A2004, D.O.U. de2311212004 e Portaria
Normativa MEC no 40, de 1?J1212007, D.O.U.

de 1311212O07.
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CONTRATO DË PRESTA o DE SERVIçOS

pelo presente instrumento, de um lado RINö PUBL¡G|ÞADE S/4, sociedade anônima fechada, com

sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4.57b, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP: 014107-

100, inscrita no CNPJ/MF sob n'60.883.261/0001-29, Càdestro Estadual sob n.o 1.190.731-2, neste

ato representado pelo sócio Presidente, Ë1. RINO FËRRARI FILHO, brasileiro, divorciado,

publicitärio, portador do CPF sob n.o 859.63S.978-68, doravante designada simplesmente de

CONTRATANTE; e, de outro lado, KARIHA DA S¡LVA RIBEIRO 36637796885' CNPJ

A1.11l .BJ2IOO01-16 - MEl, com sede nesta cidade de Säo Paulo Capital, Rua Engenheiro Edgar

Autran 26, Jardim Maria Estela, CEP 04180-090, 8áo Paulo/SP, negte ato representa por Karina da

Silva Riþeiro, residente na Rua Elba, n.o 1221 , AP 33, Bloco 81, Vlla Molnho, CEP 04285-001'

inscrita no CPF/MF sob n.o 365.377.958-86, doräVántð designada slmplesmente æNIBAIAU,
tèm, entre si, justos e convencionados, o pre8ëñtê ôontrdto de prestaçäo de servlços, que se regerá

pelas cláusulas seguintes e pelas condlgôég de preço, forma e termo de pagamento,

responsabilidades, direitos e obrigaçöes a segulr descrltas:

CLÁUSULA 1A - DA AUTONOMIA PLENA DA öðNIRAIADA;

parágrafo {o - A CONTRATADA prestará oö Sëfvlçög ofå contråtados ein plena eutonomia, näo

havendo qualquer subordinaçåo em relaçäo å CÕNtRATANTE.

parágrafo 20 - A própria CONTRATADA, na qualldade de prestadora de serviços, estabelecerá e

concretizará, a forma de realizaçåo dos serviçOs päétuãdog ho preE€nte inetrumento.

parágrafo go - A CONTRATADA, em razäo de gua äutonomls plena, pode prostar serviços para

quais e quantos tomadores desejar, sem hêöeggldede de solicitar qualquer autorizaçäo ou

manifestaçäo da CONTRATANTE, nesse sentldÖ.

parágrafo 40 - Em se tratando de relação dé flätufåtâ ðlvll/öomerclal, EEm vfnculo empregatlclo'

eventual falha, defeito ou imperfeiçåo nos serVlçög pfègtädos pela CONTRATADA, ao mesmo seråo

aplicadas as cláusulas posteriores e ás regras do Oódlgo Clvll brasileiro.

parågrafo So - Tendo em vista a autonomia dä OONIRATADA, este poderá estabelecer sua próprla

rotina de trabalho, ficando civilmente reBpönËåvël por eventuals etrasos, prorrogaçöes ou

negligências a que der causa e que sejam relätlveè äôg Sèrvlços contratados

CLÁUSULA 2" _ DO OBJETO;

O presente contrato teve como origem, pfoþobtä de pfestaçäo de serviços

coordenaçåo de mfdia digital, apresentadá pëlä ÓONÏRAIADA à

termos dessa proposta, firma-se o presentê lnttruffêhtö, cujo objeto é a

r)

autônomos, técnicos, sem exclusivldade, de ôööÞËIrIAÞORA DE M¡DIA DIG

CONTRATANTE pela CONTRATADA.
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Parágrafo 10 - Pelo presente instrumento, a CONÍRATADA, sempre que lhe for solicitado, com

antecedência, se obriga a prestar os seguintes sÞrvlços à CONÌRATANTE: GOORDENAçÃO DE

MIDIA DIGITAL

CLÁUSULA 3A - DO PREçO E DA FORMA ÞË PAGAMENTO;

Pela prestaçäo dos serviços ora ajustada e acima descrita, a CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA, o valor mensal de R$ 3.000,00 flrês Mil reals por mês), mediante a apresentaçäo

da nota fiscal dos serviços correspondentes.

Parágrafo lo - A inadimplência em relação à cláusula äntêrlor ensejará a imediata intenupçäo da

prestação dos serviços.

Parágrafo 20 - Os pagamentos seråo realizadoË äté o dla 30 de cada mês, vencendo-se o primeiro

pagamento a partir do encerramento do mês dë âsólnäturå do presente contreto. Todos os lmpostos

e/ou contribuiçöes lncidentes ou devidas pelos þågamentos efetuados pela CONTRATANTE em

favor da CONTRATADA, à cargo desta ficaräo.

CLÁUSULA 4â - DAS OBRIGAçÕES OA CÔNTiATAÞA¡

A CONTRATADA executará os serviços ãqul ëÈtlpulados dentro dos padröes de qualldade e

segurança aplicáveis a trabalhos deata nåtuté¿a e exigidos pela CONTRATANTE,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprlmeñto do obJeto deste lnstruméhto.

Parágrafo 10 - A CONTRATADA se obrigå ä utlllzät técnicas condlzentes'com os servlços de

coordenaçäo de mldia digital, a serem prèötädos, êfetuändo todog oe esforços para a sua

consecuçäo.

Parágrafo 2o . É de responsabilidade da CONÏRATAþA empregár todo o s€u conheclmento técnico

para a realização de pesquisa e desenvolvimèntö hä áreå assessorada, bem como para a soluçäo e

prevençäo de eventuais problemas, sendo totalthente reêponsável pela administraçäo destaE

atividades.

Parágrafo 30 - Deverá cumprir prazos estlpuladoË, obedèaer às instruçöes da CONTRATANTE

sobre os termos dos serviços a serem prestado8, ålérn dê preetef lnformaçöes à CONTRATANTE

sempre que esta lhe solicitar, informando sobte â êxéÖuçåo de seus trabalhos e demais detalhes

sobre a execuçäo de suas atividades. 
:,Ji,,i.1¡::,

:t ,.

Parágrafo 40 - Considerando a ausência de subordinaçâo Jurldlca, devbrá a CONTRATADA atender

às demandas dos serviços contratados no tocânte a prazos entleì,otltres exigências da

CONTRATANTE.

cLÁusuLA 5a - DAS OBRTGAçÕES DA COI{TñAlAl{lË;
o

A CONTRATANTE deverá fornecer å C

realizaçåo dos serviços que a ela solicitar

â8

devendo

\$\ )

2

"s

r

necessários à perfeita consecuçäo dos

61¡b:
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Parágrafo 1o - A CONTRATANTE se obriga ã apresentar à CONTRATADA, quando solicltado,

todos os documentos necessários ao bom e flel cumprimento do presento contrato de serviços de

COORDENAÇ¡O PE MíDIA DIGITAL

Parágrafo 2" - A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, em

conformidade com o previsto na cláusula 3a deste instrumento.

CLÁUSULA 6A - DO PRAZO;

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7A - DA RESCISÃO;

O presente instrumento de contrato poderá ser lêÉclndldo sem ônug e a qualquer momento por

qualquer uma das partes, desde que a parte lntélgssådâ encaminhe a outra, notificaçäo escrita com

antecedència mfnima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo 1o . A rescisâo do presente instrumênto de contrato nåo extingue os direitos e obrigaçöes

que as partes tenham entre sl e para com teröelros e que decorram dos serviços efetivamente

adimplidos pelas partes.

CLAUSULA 8" - DA CONFIDENCIALIDADEi

Dada a natureza dos serviços ora contratádosi obdgä-se a CONTRATADA, a manter na mais

absoluta confidencialidade, todas as informaçôee, dados, documentos e demais elementos a que

tiver conhecimento ou acesso em razåo da exeouçáo d6gtë conffato, assim como, näo divulgá-los a

quem quer que seja e em qualquer época, sob hlpótese álguma, sob pena de responder por perdas

e danos, salvo mediante autorizaçäo por escrito da GONTRAÏANTE.

parágrafo 1o - A CONTRATADA tomará todas äB þlëoauçöès necessárias para evitar que pessoag

estranhas às relaçöes comerciais das partes tenham acesao às lnformaçöes supracitadas,

obrigando-se expressamente por todos os ato6 ê omissöes praticadas.

cLÁusuLA 9a - DAS DISPOSIçÕES GERAIB¡

Todos e quaisquer encargos de ordem tributáila, fls6á1, soclal, trabalhlsta e previdenciário devidos

em decorrência direta ou indireta da execuçâo do pfebente lnstrumento eeräo de responsabilidade

exclusiva da CONTRATADA.

parágrafo 1o - O presente contrato é regido pelo Código Clvil, de modo que näo gerará vlnculo de

natureza trabalhista entre as partes, nem meðmÖ entre eventuais asSessores e/ou da

CONTRATADA, assumindo esta, a integral rébpoñsabllidade por qualquer ou

dano que a CONTRATANTE venha a sofrer eftn ra¿åo dBBte contreto e

ora ajustados.

Parágrafo 20 - O presente contrato é firmado em oarâter lrrevogável

partes, seus prepostos e sucessores a qualquertftulo' por prazo

Ð
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parágrafo 3o . O presente contrato nåo tem caráter de exclugividade para nenhuma das partes,

ficando ambas, reciprocamente autorizadas a contratar os mesmQs .serviços com outros

interessados.

parágrafo 4o - Eventualmente, conforme o öërvl$ö å gèr prèstedo pela CONTRATADA, mediante

sua prévia solicitação e/ou os interesgës doe cllentes da CONTRATANTE, poderá, a

CoNTRATADA, se valer da estrutura ffslca e åmblêhtê de trabalho da CoNTRATANTE para

execução de seus serviços, obrigando-se a CONÏRAÏADA nessa hipôtese, a seguir fielmente as

normas de conduta da CoNTRATANTE e os horádoe de funclonamento desta.

parágrafo 5o - Qualquer alteraçäo nas cláueulag do presente Öontrãto, refêrsnte ao obJeto, prazo,

valor e forma de pagamento dos serviços cÕntfatådögr deverá ser feita etravés de termo aditivo.

cLÁusuLA 1oå - Do FoRO DE ELEÍçÃO;

As partes elegem o Foro Central da Comaroá de ðåo Paulo, Estado de Såo Paulo, com renúncia

expressa a qualquer outro, por mais privlleglado que sêja, para dirlmlr quaisquer questöes

originadas do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os contldtåntëå ågelhaffi èste contrato em 02 (dúas) vias de

igual teor e forma e para um só efelto, na prêÉèn0å dåg testemunhas que ä tudo presenciaram e que

também assinam o presente instrumento.

Säo Paulo, 30 de Julho de

RINO BLIC s/A

nte

A RtBEtRO 36537795885
' :i"l':Contratada

Testemunhas

ALBERTO DIAS

CPF: 040.331 .888-27

0
toEPIFANDÕ8

ôÞFr ðlÞ,6ðå.208-'17
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ADITIVO AO CONTRATO PRE6l DE SERVTçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RlN0 PUBLIGIDADE S/A, sociedade anônima fechada,

com sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4,576, Jardim Paulista, Såo Paulo, Capital, CEp:
014107'100, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 60.883.261/0001-29, Cadastro Estadual sob n.o

1.190.731'2, neste ato representado pelo sôolo Presidente, Sr. RINO FERRARI FILHO,

brasileiro, divorciado, publicitário, portador do 6PF sob n.o 959,599.979-6g, doravante
designada simplesmente de GoNTRATAN-1Ei è, dè outo lado, KARTNA DA stLvA RtBEtRo
36537795885, cNPJ 31.117.83210001-16 - MË|, öÖfT öédè néstå oldede de Såo pauto Capital, Rua

Engenheiro Edgar Autran 26, Jardim ¡¡arle Ëgtela, 0ËP 04180-090, Såo Paulo/Sp, neete ato

representa por Karina da Silva Ribeiro, resldente hå Ruâ Elba, n.o 1221, Ap 33, Bloco 81, Vila

Moinho, CEP 04285-001, inscrita no CPF/MF gob n.0 365.377,958-85, doravante designada

simplesmente CONTRATADA, ajustam o seguinte:

As partes retro qualificadas firmaram em 30 de Julho de 2018 o CONTRATO DE PRESTAçAO
DE sERVIços, que ora procedem a seguthté alteragâo nä cLAusuLA aa - Do pREço E DA

FORMA DE PAGAMENTO, como segue:

Pela prestação dos serviços ajustada e acimá deefflta, å CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,

o valor mensal de R$ 4,500,00 (Quatro mil è qulnhehtos reals) por mês, a partir de 01 de abril de

2019, medlante a apresentaçäo da nota fiscal dos servlços GorrèspondèntêË.

E, por estarem Justos e contratados, oe contratåtltèô äBülnâm eöte contrato em 02 (duas) viae de

igual teor e forma e para um só efeito, na prè9611çä dåé tégtêfhunhag què a tudo presenciaram e que

também assinam o presente instrumento.

São Paulo, 01 de Abril de 2019

\)

RINO IDADE

c

Contratada

Testemunhas:

LOS ALBERTO DIAS

CPF: 040.331 .888-27

A RIBEtRO 365377958E5

o

MARÖËLA ÞOS

0ÞF: ð12.ö88.208-'t7

"-s-
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RINTO COM
Área de atendimento

Esdras José Maciel
Formaçåo: superior completo*
Tempo de experiência: superior a 12 anos

*Graduado em Administração de Empresas com concentração/especialização em
Marketing pela Fundaçäo Getulio Vargas (FGV/SP) - 1976.

Consta em seu histórico escolar da FGV (anexo) ter cursado todas as matérias da área
durante o curso, a saber:
- lntrodução à Mercadologia - 1o semestre de 1974
- Pesquisa Mercadológica - 20 semestre de 1974
- Seminário Mercadologia I (seminário opcional) - 1" semestre de 1975
- Administração Mercadológica - 20 semestre de 1975
- Seminário Mercadologia ll - 20 semestre de 1975
- Estratégia Mercadológica - 1o semestre de 1976
- Seminário Mercadologia lll- 1o semestre de 1976

À página 33 da sua Carteira de Trabalho consta, carimbada, a seguinte anotaçäo:

"MlNlsTÉRlo Do TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - O(a) portador(a) da presente
carteira Esdras José Maciel foi registrado(a) neste Serviço como Publicitário(a), sob o no

606, às fls. 106, do livro 02, conforme processo D.R.T.N. no 841224166 em 1210711967."

0
Âv. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (j5 ti) 2155-8300/3886-8300 wrvw.rinocom.com.br

Fitiada à lE E fÎ THE GL0BAL INDEPENDENT C0t\4MUNtCATtONS NETWORK



REP[TBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FUNIIAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA T]E ADMINISTRAÇAO T}E EMPRESAS

de São Paulo, ðundação

obtiilas

NE SAO PAULO

Direbr da

argas, no exercício de minhas atribuições,
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Escola de Administração de

faço saber que à vista das

filho

nascido

t
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e por resolução da"congregaçã0, foi-lhe conlerido o grau de

BACHAHEL EM ADMINISTRAÇÃO
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getul¡o Vargas

cuRso DE GRADUAçÃO EM ADMINISTRAçÃO HABltlrAÇÃO:
ADMINTSTRAçÃO DE EMPRESAS - BACHARETADO

HISTóRICO ESCOLAR

SRA/CGA

YFGV
FLS 1t4

ESDRAS JOSÉ MACIELNome

DADOS PESSOAIS

Nacionalidade

Natural - Estado

Data de Nascimento

Garteira de ldentidade

BRASILEIRA

sÃo PAULo

02t02t1947

3.376.194 - SP

PROCESSO SELETIVO

Ano

Média Final

Disciplinas

2't1971

5.40

MATEMÁTICA
PORTUGUÊS
INGLÊS
H. BRASIL
H. GERAL

7.00
5.20
4.40
4.40
4.60

1\\\

aìo
g$ cþo .*--"^-%

3 snnvççv #'

%"n-*E

GETULIO VARGAS

Socrotarla de Rsglstros Acadâmlcos
Av. 9 de Julho, 20æ - 2o ardar
01 31 3902 - São Pelo - SP - Bras¡l

Portal.fgv.br

,rf
Reconheddo pelä Porlaria SERES n." 703 de 1 B/1 201 3, publicado no D O. U de 19/1 2/201 3 .
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas

cuRso DrlennounçÃo EM ADMtNtsTRAçÃo HABTuTAçÃo:
ADM¡N|STRAçÃO DE EMPRESAS - BACHAREL¡Oq 

,

HISTÓRICO ESCOTAR

SRA/CGA

YFGV
FLS 2t4

NOME ESDRAS JOSÉ MACIEL MATRf CULA 9.434

cÓDlco DISCIPLINA ANO
LETIVO

SEM.
ALUNO

CRED CARGA
HORARIA

MÉDN OBSERVAçOES
FINAL

14.120

14.140

13.160

13.180

14.170

12.181

60 h/a

60 h/a

45 hla

45 hla

60 h/a

30 h/a

PERIODO LETIVO 20171

MATEMATICA I

TEORIA ECONÖMICA I (Microeconomia)

TEORIA GERAL DE ADMINISTRAçÃO

PSICOLOGIA I

TNTRODUçÄO À ADMTNTSTRAçÃO DA PRODUçÃO

ORGANIZAçÂO POLITCA

pEníooo LETtvo 10t72

1 3. 1 89 METODOLOGIA CIENTÍF|CA

13.22s CONCEITOS BASICOS DE COMPUTAçÂO

13 .240 TEORIA ECONÔMICA ll (Macroeconomia)

13.280 PSICOLOGIAII

14.220 MATEMATICA II

1017 2

10172

1017 2

1017 2

1017 2

45 hla

45 hla

45 hla

45 hla

60 h/a

7.7 I

7 .12

6.15

7.82

8.45

2ot71 1 4

2017'1 1 4

2017 'l 1 3

2017 1 1 3

20171 1 4

2017 1 1. 2

Média Semóstral
)

9.20

7.30

7.22

7 .45

6.81

7.83

7.64

7.51

6.42

6.55

6.0 3

7.00

7 .45

6.00

6.56

7 .85

7.20

lL

2

2

lI
4

4

4

4

4

3

3

32
J

2
-1

?,

3

4

313.320

1 3.340

13.260

'14.480

14.289

45 h/a

45 hla

45 hla

60 h/a

60 h/a

7.28

6.82

6.6 5

5.50

6.25

PËR|ODO LETIVO 20172

ESTATISTCA I

TEORIA ECONÔMICA lll (Pol. Econ.)

SISTEMAS E MÉTODOS ADMINISTRATIVOS

DIREITO COMERCIAL

soctoloctA I r

i,1,,.tl

PERíODO LETIVO 1'173

ESTATISTICA I

ADMINISTRAçÃO CONTABIL I E CONTABILIDADE

ADMINISTRAçÄO DA PRODUçÃO

crÊNgrAPoLlrcA

ooMUNrcAçÖES

Média Semestral

20172

2ô172

2017 2

3

3

:

3

3

3

20t72 3 4

20172 3 4

Média Semestral

14.420

13.330

13.370

13.380

14.360

10173

1017 3

1017 3

'lo l7 3

1017 3

4 60 h/a

3 .45 hla

3 45 hla

3 t' 45 hla
4 60 h/a

Média Semestral

13.520

14.430

13.460

14.489

2017 3

2017 3

2017 3

2017 3

45 h/a

60 h/a

45 hla

60 h/a

PER¡ODO LETIVO 20173

PESOUISA OPERACIONAL

ADMINISTRAçÃO CONTABIL II E CUSTOS

TEORIA DAS ORGANIZAçOES

soctoloclA ll

3

4

3

4

5

5

"r1

3po

Qrto

\1

Reconhecido pela Porlada SERES n." 703 de D. 0. U de 19/122013..
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
cuRso DE GRADUAçÃO EM ADMTNTSTRAçÃO HRsrLrrnçÃO:

ADMTNTSTRAçÃO DE EMPRESAS - BACHARELADO

HISTÓRICO ESCOTAR

SRA/CGA

YFGV
FLS 3t4

NOME ESDRAS JOSÉ MACIEL MATRíCULA 9.434

cÓDrco D¡SCIPLINA ANO
LETIVO

SEM.
ALUNO

CRED CARGA
HORARIA

MÉDIA OBSERVAçÕES
FINAL

13.550

13.570

13.640

13.580

13.920

13.970

1.17 4

1017 4

1.17 4

1017 4

1017 4

1017 4

45

45

45

45

45

(45

hla

hla

hla

hla

hla

h/a)

6.7 1

6.25

9.20

7.50

8.50

PERIODO LETIVO 1"174

INTRODUçÄO À MERCADOLOGIA

ENGENI.IARIA ECONÔMICA

TEORIA DO DESENVOLVIMENÏO

|NSïTUçÔES DE DrRErrO PÚBLTCO

SEMINARIO MÉTODOS QUANTITATIVOS I

SEMINARþ ADMINISTRAçAO DA PRODUçÂO I

PERÍODO LETIVO 2!174

PESQUISA MERCADOLÓGICA

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I E ORçAMENTO

ECONOMIA BRASILEIRA

ADMINISTRAçÄO DE PESSOAL

SEMINÁRIOADM CONTABIL E FINANCEIRA I

(3)

20174 7 3

20174 7 3

20174 7 3

20t74 7 3

20174 7 3

Média Semestral

10t75 I 3

1"175 I 4

10t75 I 3

10175 I 3

10175 I 3

1"175 I 3

Média Semestral

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

3 Optat iv a

R.F

Média Semestral 7.63

13.650

13.530

't3.7 40

13.660

13.930

45 hla

45 hla

45 hla

45 hla
45 h/a

8.24

7.92

5.00

6.85

5.79

13.680

14.630

13.770

13.931

13.950

13.940

45 hla

60 h/a

45 hla

45 hla

45 hla

45 hla

9.10

7.25

7 .14

5.45

7.60

7.25

PER¡ODO LETIVO 10175

DIREITO DOTRABALHO

ADMINISTRAçÃO FINANCEIRA II

ADMINISTRAçÃO DE MATERIAIS

SEMINARIO ADM. CONTABIL E FINANCEIRA II

SEMINARIO MERCADOLOGIA I

SEMINARIO DE ECONOMIA I

PER¡ODO LETIVO 2Ù175

ADMTNTSTRAçÂO MERCADOLÓGCA

DIREITO TRIBUTARIO

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUçÄO

SEMINÁRþADM. CONTABIL E FINANCEIRA III

SEMINARIO MERCADOLOGIA II

Optat lv a

6.76

O ptatlva

Optativ a

Optativa

7.29

8.10

7 .50

7.56

7.63

6.62

7.51

Optativa

Optet¡v a

6.80

5.05

8.65

6.40 Optetiva

5.50 Optet¡va

6.48

Secrolarla ds Reglstros Acadâmlcor
Av. 9 do Julho. 2029 - 29 ander

013139û2 - Såo Paulo - SP - Brasll

Portal.fgv.br

14.7 50

14.7 80

13.870

13.932

13.951

2017 5

2017 5

2017 5

2017 5

2017 5

60 h/a

60 h/a

t¿S nta

45 hla

45 h/a

I
I
I
I
I

4

4

3

3

3
lt

Média Semestral

PERíODO LETIVO
ESTRATÉGIA MERCADOLÓGEA

DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

ESTUDOS BRASILEIROS

SEMIMRIO INTERDEPARTAMENTAL II

SEMIMRIO MERCADOLOGIA III

1017 6

1 3.850

14.86 0

13.880

13.901

13.952

60 h/a

60 h/a

45 hla

45 hla

45 hla

10176

1017 6

1017 6

10

10

4

ú

Recoilhecido pela Porlada SEttES n." 703 publicado no D. O. U de
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas

cuRso DE GRADUAçÃO EM ADMINISTRAçÃO HnAlltrnçÃO:
ADMTNTSTRAçÃO DE EMPRESAS - BACHARELADO

HISTÓRICO ESCOIAR

SRA/CGA

YFGV
FLS 4t4

NOME ESDRAS JOSÉ MACIEL MATRíCULA 9.434

oBSERVAÇOES

Nota mínima para aprovaçäo igual a 5.00 (cinco)

R.F. - Reprovado por Falta

Habilitação em Administração de Empresas.

Realizou Estágio Supervisionado exigido por Lei

Colação de Grau : 3'110811976

Expedição do Diploma : 3110811976

Carga Horária 2475 + 270 (Estágio) = 2745 hla

SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊUICOS

SÂO PAULO, Og DE OUTUBRO DE2O17.

u"$.Llfiisi,n"

GETULIO

Secrstarla do Reglstro! Acadâmlcos

Av. I de Jdho, 2029 - æ ârìdar

0'13139@ - Såo Paulo - SP - Brasil

Portal.fgv.br

f
lìcconhecido pela [brlaria SERES n." 703 de O. U de 19/122013.. ffi 5RAVFGV Ë!
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YFGV

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificamos, para os devidos fins e a pedido do interessado, que
Esdras José Maciel ingressou nesta Instítuição no 2o semestre de I91I
e concluiu o Curso de Graduação em Administração, da Escola de
Admínistração de Empresas de São PauÌo, no 1o semestre de 1976.

Certificamos, outrossim, que
optativos: Mercadologia I,
totafizando 135 horas/aulas.

o referido aluno
Mercadologia II

cursou os Seminários
e Mercadologia III

São Paulo, 06 de outubro de 2011.

Vern Lúcia Mouråc
Socrotåritt Escolar

ooo #o$91Aoro*

ä snÀvç(l\¡ 
ffi

*'oo*o 
*o$

Reconhecido pela Portaria SERES no 703, de 18,12.2013, publìcada no D.O.U de 1s.12.20'13
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FUNDAçÃo GETULIO VARGAS

Secretaria de Reglstros Acadêmlcos
Av. I de Julho, 2029 - 2o andar

01313-902 - Säo Paulo - SP - Brasil
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RINO PUBI.ICIDADE IJTDA
c.G.c. N? 60.A83.26L/OOOL-29

AIJTERAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

Os abâixo âssinâdôs, RfNO FERRÀRI, brasileíro, casado,publicitário, domiciliado à Rua Àlfredo Ellis, nn 2LOt portador da
cédula de identidade RG. na 1.331-.531 e do cpF n' oo8.2B3.g4B-491
e RINO FERRI\RI FILHO, brasj-leiro, casado, publicitário,
domiciliado à Rua Alfredo Eltis, hn 2LO, portador da cédula de
identidade-RG. ne 4.664.869 e do cPF ne 859.539.979-69, ambos
residentes na cidade de São Paulo Estado de Såo Paulo únicos
sócios componentes da Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Limitada denominada RrNo PUBLTCTDADE LTDA., com Èede à Rua
Alfredo Elris, nn 2Lot såo Paulo, devidamente registrad.a na Junta
comercial do Estado de são pauLo sob ne 28g.1-86 em sessäo de
13.02.L962. e com úrtina alteração contratual arquivada sob
ns Lo3o7L6 em sessão de 03.l-0.90, resolvem de comum acôrdo alterar
o Contrato Social, conforme segue:

PRTMEIRO

os sócios admitem que passam a fazer parte da sociedade, por cessão
de quotas do sócio Rino Ferrari, os sócios Esdras'Jãsé Maeier,
brasileiro, casado, maior, pubricitário, residente à Av. padre
Pereira de Andrade, Dn 545 ap.2l_ B - São paulo Sp -
RG ns 3.376.1_94 emitida em',3o/07/73 - ssp, clc no 045.401-.1-58-04, e
Fernando Piccinini ,¡r., brasileiro, casad.o, maior, pubticitário,
residente à Atameda Fernão card.im, ne L73 - ap.l-04 - sãõ pauLo - sp
RG ns 7 .592.564 enitida em L4/O8/73 - SSp, CrC ne 039.065.21"8-00,alterando a cIáusura rrr dó contrato social que passa a ter a
seguinte redação: conforme cessão demonstrad.a na distrÍbuição docapital abaixo

CLÁUSULA III
o 

. capital sociar inteiramente rearizado e integralizado é decr$ 25.0oo.ooo,oo (vinte e cinco mÍrhões de cruzeiroá¡ dividido em25.000.000 (vinte e cinco rnirhões) de quotas com o varôrnominal de cr$ l-,oo (Hurn cruzeiro) cada uma assirn distríbuídasentre os Sócios:

RTNO FERRARI
RINO FERRART FILHO
ESDRAS JOSÉ MACIEL ....
FERNANDO PTCCININT JR. .

24.250.OOO
250. 000
250.000
250.000

quotas
quotas
quotas
guotas

cr$
cr$
cr$
cr$

24 .25O. 000, 00
250. 000, 00
250 . 000, 00
250. 000, 00

\

\-tu

1'

Totalizando 25 .000 quotas Cr$ 25.000.000,00

S.

ftþ
k

PU
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Continuarão em pleno vigor as demais Cláusulas e Condições
estabelecidas no Contrato de Constituição Social, Ç[üê näo tenham
sido objeto de alteração pelo presente instrumento. E, por
estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em
4 (Quatro) vÍas de igual forma e teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas, para fins de direito.

Såo Paulo, ereiro de l-991-.

RINO

E DRAS JO MACIEL

JR

JOS M L FRADE

)
.4)

ï BA
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RTNO ""IPÜHTJffCTDAT}E LTDA.
;,'*, uo*ur.rui tooot^zs

Pelo plesente instlurnento particular cle aiteração contratual, as partes abaixo

nomeadas, qualificaclas e no final assinaclas:

RINO FIIRRARI, brasileiro, separaclo consensualmente, publicitário, lesiclente, e

clomiciliacio Ttazonarural cia cidacle cle São Carlos, Estado cle São Pattlo, na Fazencla

Sapé, Estracla Vicinal c1a Babiiônia, I(m 5, CEP 13.560-970, portaclor cla céclula de

identiclade RG 1.331.53i SSP SP e do CPF 008.283.948-49,

RINO FERRARI FILHO, brasileiro, divorciaclo, publicitár"io, lesiclente e dorniciliado
nesta cidade cle São Paulo, Capital, ua Rua da Consolação, n.o 3.240, apto; 61,

Cerqueira César, CEP 01.416-000, portaclor cla céclula cle identiclacle RG 4.664.869-0
SSP SP e clo CPF 859.539.978-68,

ESDRAS JOSÉ MACIIIL, brasileiro, casado, publicitário, resjdente e domiciliado nesta

cidade cie São Panlo, Capital, na Avenida Pacire Pereira de Andrade, u.o 545, apto.

2lB, Boaçava City, CEP 05.469-000, portaclor da céciula de iclentidacle RG
3.376.194-2 SSP SP e clo CPF 045.401.158-04, e

FERNANDO PICCININI JÚNIOR, brasileiro, casaclo, publicitário, resiclente e

clolniciliaclo nesta cidacle cle São Paulo, Capital, ua Rua Engeuheiro Mottlevacle, tt."
166, apto. 11-C, Cerqueira César, CEP 01.308-070, poltaclor cla céclula cle icleuticlade

P.G1.592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00,

iuricos courponentes cla sociedade limitacia RINO PUBLICIDADE LTDA., coltl secle e

fblo nesta ciclacle de São Paulo, Ca¡ritai, na Avenicla Nove cle Julho, u.o 4.575, Jarclinl

Paulista, CEP 01 .401-100, inscrita no CNPJ sob n.o 60.883.26110001-29, com NIRE
35.2.0117824.8, e conl contLato social e írltima altelação arquivaclos na MM Jrurta
Conrercial clo Estaclo cle São Paulo sob n."s 288.186 e98.53710A-3, respectir¡anlente etn

sessões cle 13 cle feveleiro de 1962 e 31 cle maio cle 2000, r-esolvetn, cle colnluÌt acot'clo,

introduzil as seguintes altelações em seu contrato social:

1 - Tl'ansfolnar ern ciesiguais, cle conformiclacle com o artigo 1055 clo CCB e al't. 15 da

Lei 6.404116, as cotas em que se divicle o capital social, passanclo o mestno a ser

dividido em cotas ordinárias e cotas plefelenciais, a saber:

lLtZZ.O Asscssoria Coutábil S/C L{da.
l(ur ¡ 5 (le Novemtrro, n." I 229, sobrc¡ojî. ccnlro
CIlt l-ì.56 I - I 60 - Sio C¡ilos - Sl - l€1. 0rx I (t)1 2.Zl 21

crìc 2sP0le.e54/0-6, cNPJ 02.r)95.632/000t-0r
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1- Cotas Ordinárias,^*nr l{ùlet$ clc40.0"0Q, cÕfir clireito de voto eur separado llara a

norneação cie aclmini-âtraiiöres dln sooiedädd, clê'coufortniclacle coln o inciso IV, artigo

l6daLei6.404176;""" ¡ ô¡^ 'ôô

1.2 - Cotas Prefel'enciais, iguahnente em nirtnero de 40.000, com prioridacle na

clistlibuição cle clivicienclos, cle conf-onniclacle com o inciso I, clo artigo 17 cla Lei
6.404176, coln a redação clacla pelo artigo 2o cla Lei 10.30312001;

1.3 * O capital social cie R$ 1.S00.000,00, fica divicliclo eur 80.000 cotas de R$ 22,50

cada, senclo 40.000 orclinárias e 40.000 plefereuciais, assitrt clistribuíclas entre os

sócios:

Sócios
Rino Ferrad
Rino Feuari Filiro
Esch'as José Maciel
Fel nando Piccinini Júnior

orctinárias
30.400
4.320
2.640
2.640

40.000

prefcrenciais
21.600

7.680
5.360
5.360

40.000

capital
R$ L 170.000,00
R$ 270.000,00
R$ 180,000,00
R$ 180.000,00
R$ 1.800.000,00

2 - Aclmitir,na socieclacle a elrrpïesa BROTFIERS & PARTNERS PARTICIPAÇÕES
LTDA., ern orgairização, com sede nesta ciclacle de São Paulo, Capital, na Avenicla
Nove cle Julho, tr." 4.5'/5, sala 5, Jarclim Paulista, CEP 01.407-100, ueste ato

representacla pol' seus aclministraciores Rino Ferrali Filho e Esclras José Maciel, já
qualificaclos, qlle) confonne contrato social clessa socieciacie, lavracio nesta ciata,

recebeu como integralização cie seu capital social, 24.000 cotas de R$ 22,50 cacla,

senclo 7.920 orclinárias e 16,080 preferenciais, cotas essas cle proprieclade clos sócios

Rino Ferrari Filho, Esclras José Maciel e Felnanclo Piccinini Junior, em uirurel'o cle

8.000 cotas pala cada um deles, senclo 2.640 orclinárias e 5.360 preferenciais.

3 - Desligar da socieclade, em virtncle cla transt-er'ôncia da totaliclacle cle suas cotas, Escll'as

José Maciel e Fernando Piccinini JunioL, que retiram-se, pagos e satisf'eitos de toclos

seus haveres, danclo à socieclacie, bem corlo a seus colrlponetttes, a mais ampla, plena e

geral quitação, nacla mais tendo a reclamar a qualquer título.

Em virtucle clessas aitelações contratuais, resolvein os signatários consoliclar

sen contrato social, que co1rl observância clos preceitos cla Lei 10.40612002 e cle outt'os

clispositivos legais aplicáveis, passanr a ter a seguinte redação:

RIZZO Ässessoriâ Contibil S/C Llrla.
Run ¡5 de Noveùlbro, n," I229. sobrelojr, ceDho
CEP'1.56 I' I ll) - Sio Cailos - SP - lcl. (hxl ß-212.21 )]
cRc 2sP019.t5410-6 - cNPJ 02.095.6321000t-01

l,ür
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1o) DA DENfiiMll{?\ÇJ;o ^ÍeOcI:'\L'":

A socieclatie" gì,'åia s;b i"C"ni,niitir,çoo social cle RINO PUBLICIDADE
LTDA., poclenclo clela fazer uso seus aclirrinistracioLes, de coufol'rliclacle coul o clisposto na

cláusula SEXTA.

2o) DA SEDE SOCIAL

A socieclade tem sua secle instalada nesta ciclacle cle São Paulo, Capital, na

AveniclaNove cle Julho, t't.o 4.515, Jarclim Pauiista, CEP 01'407-100.

3n) DO OBJETIVO SOCIAL

É objetivo cla socieciacle a exploração clo ramo cle publicìclacle e ptopagartcla.

tsarágrnfo Único: A socieclacle poclerá participal de outras socieclacles,

coilo sócia cotista ou aciouista, atencliclos os clispositivos cleste contrato.

4') DA DURAÇÃO nA SOCIEDADI,

A cluração cla sociedacle será por tenpo indetenninaclo, podendo, entretanto,

sel clissoivicla a qualquer época.

5o) DO CAPITAT. SOCIAL

O capital social é cle R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),

divicticlo em 80.000 (oitenta niil) cotas desiguais cle R$ 22,50 (vinte e clois reais e
cinquenta centavos) cacla, totahlente integralizaclas, 40.000 clelas olclinárias e 40.000

pret-erenciais, assim subsclitas pelos sócios:

sócios
Rino Feuari
Rino Feuari Filho
Blothers & Paltners Palticip. Ltcia.

orclinárias
30.400

L680
1.920

40.000

pleferenciais
2l.600

2.320
16.080
40.000

cqrital
R$ 1 .170.000,00
R$ 90.000,00
R$ 540.000.00
Iì$ 1.800.000,00

$ 1u: As Cotas Orclinárias, de conformiclacle coul o inciso lV, artigo 16 cla

Lei 6.404176, têm clireito a voto seiraraclo para a elcição e/ou uoureação cle

aclm inistraclot'es cla socieclade.

:i:
t.

l{lZZO.Âsscssoria Coltilril S/C Ltrln.
Iìu¡ l5 de Noverrt:ro, n." 1229, soheloi¡. centro
CEP ll.56l-1fi) - Sâo C¡ilos SP - lel. oxill¡272.2123
crìc 2sP0r9.954/0-6 - cNPJ 02.095.612/0001-01
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$ 2": As GritasîIli'efclli:nciâi,s, cie ,coïfÄxlniclade cout o inciso I, do artigo 17

cla Lei 6.4041i6, conl a rii¿açãql claqi,a ppié ar[igp 2lda Lei 10.30312001, têm prioridacle na

clistribuição cle diviclencloSl

$ 3": A responsabiliclade clos sócios é restrita ao valor cle sttas cotas, cle

confo¡rniclacle corn o clisposto no artigo 1.052 clo Cócligo Civil, Lei 10.40612002, nas
toclos responclern solidat'iatnetlte pela integralização clo capital social'

$ 4o: Segunclo remissão do artigo 1.054, cia Lei 10.40612002, ao attigo 997,

inciso VIII cla mesma legislação, fica expresso que os sócios não t'espouclelr]

subsidìariameute pelas obrigações sociais.

6) DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A achninistlação da socieclacle sclá exercida pelos sócios Rino Fert'ari e Rino

Fenari Filho, que inclivicluaimente a lepresentarão, ativa e passivameute, juclicial ou extra

judiciahr.ente.

$ 1": Os aclministlaclores poclerão nonìear procuradot'es llara representar a

socieclade, por instrumento de manclato, porém sempre cotn períoclo cle valiclacle lirnitado,
exceto 11o que respeita ao judicial e nos limites clos poderes confet'iclos.

$ 2": Fica tenninantemente proibiclo aos acllninistlaclores o etnpt'ego cla

clenominação social ern avais, fianças, endosso cle lnero tavor, ou em qualqueL outt'o

cioclunento estranho aos fins sociais.

$ 3o, Os administraclores terão clireito a uuìa retiracla mensal a título cle

"pr'ó-1abole", cuja importância ser'á fixacla em reunião cle sócios, observaclos os litnites
legais.

7O) DAS REUNIÕES E DELIBERAçÖES SOCIAIS

Obselvaclo, tÌo que couber, o conticlo no $ lo cla cláusula 5', as clelìbet'ações

sociais serão tomacias eln reuniõcs de sócios, presiclida e secretariacla pol sócios
presentes, que lavlarão uma ata cle reunião que, posteriorrnelrte, sel'á levacla a registro eur

ór'gão competente, ficanclo a sociedade dispensada da manntenção e lavlatula cle Livro cle

Atas.

I(IZZO Asscssorir Contíbil S/C Ltd¡.
Rùn l5 de Novcrìbro, n." 1229. sobrcloia. ccntro
CEP l-1.561' I fi) - Sio C¡dos' SP - lcl. {)rx I 6 212.2121

cRc 2sP0t 9.954/0-6 - CNI'.1 02.095.632/000r-01

com o
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$ 1": A ,cbnriúúaçã,Q partr a ¡euniãQ cle sócios se clará lror escrito, cotr]

obtenção incliviclual de lciêhbja, fþrmalìzaëlald^e"qualquer utaueira, clispensanclo-se as

fonnaliclades cla public'äção'do ártúnói<l, co'lrfot'me artigo L072, da Lei 10.406102, e

instalar-se-á de confounidade com o artigo 1.074 da lnesrrra legislação;

$ 2": Fica clispensacla a leunião quanclo toclos os sócios cleciciit'em, por

escrito, sobre as matérias objeto cle cleliberação, consoliclauclo o cieciclicio para o cleviclo

registro no órgão cotnpetente, nos teLtuos do $ 3o, artigo 1 '072 do mesmo coclex.

$ 3": A teunião cle sócios, cle acorclo coll o artigo 1.078, clo Cócligo Civil,
ocorrerá, ordinariarnente, nos quatro prirleilos meses clepois cle fìllclo o exercício social e'

extraorciinariamente, setltpre que os interesses sociais exigit'etn o pronunciameuto dos

sócios, sahro se todos estiverem plesentes e cieciclirem, pol escrito, aÇerca cla matéria etn

pauta.

$ 4": I)e confonnidacle com o $ 5o, artigo 1.072, clo Cócligo Civil, as

cleliberações tomadas de confomriclacie com a lei e o contrato vincnlatl toclos os sócios,

aincla que auseutes ou clissicientes.

s) ÐA TRANSFERÊNCIA D[, COTAS

As cotas clo capital social são indivisíveis em relação à socieclacle, que não

leconheceLá mais que um titular para cada cota. Cacla cota clará direito a utrr voto uas

deliberações sociais. As cotas c1o capital social, assim como os clireitos sobre elas, não

poder'ão ser transfelidas, vencliclas, alienaclas, entregnes em. clerção cle pagamento ou

cedidas a qualqnel título, sem que sejam ofereciclas aos outros sócios, lla lnesllla
ploporção das que já irossni, sócios esses qlle, erl conciições de igualclacle, terão selrìpre o

direito cle plefer'ência eln sua aquisição

$ L": Se quaiquer clos sócios tiver a pretensão cle transfelir suas cotas, na

forma clo caput, cleverá cial ciência clessa intenção aos or.rtros, comunicanclo-os pol' escrito

para que, clentro c{o prazo cie 60 (sessenta) dias, contados cla cotlnnicação, poss¿tIl1

exercelo direito cle pleferência na aquisição.

$ 2": O não exercício por parte da totaliclacle dos sócios rellì.lrloscentes
quanto ao clileito cle preferência no prazo fixaclo no parágrafo primeiro, pelllitirá que o
sócio pretenclente à alienação, llos temros do artigo 1.057, clo Cócligo Civil, efetue a

transferôncia clas cotas ofereciclas a terceiros, salvo se houver oposição cle titulares cie

nais cle 50% (cinqäenta por cento) do capital social.

lìlZZ-O Asscssoria Contríbil S/C Ltdn.
Ru¡ lJ de Novembro. n." 1229. sobrelojÂ. ccuho
CEP l-1.561- I60 - São Cîrlos - SP - lcl. (h 

^l 
6-212.?121

cRC 25P019.954/0-ó - CNPJ 02.095.6321000¡-01
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$ 3': O côh.iu[ð"de,liuaL,ltrer dósst-rðios, erìl caso cle se¡laração jLrclicial, terá

seus clireitos apuraclos e pagpslcle cpnfqmrid¡dp çol;{ì as disposições cla clátlsula nona.

9O) DA RETIRADA DA SOCIEDADE

O sócio terá o clireito cle l'etirar-se da socieclacle nas hipóteses itt'evistas uo

art. I.077, clo Cócligo Civil, aplicando-se as regras constantes clo art. 1.031 captú, do

rnesrllo coclex, sendo que depois de apulaclos os seus haveLes, ern Balanço especialmente

levantado, estes the serão pagos ein 48 (quarenta e oito) parcelas deviciameltte corrigicias

pelos ínclices oficiais então vigentes, vencendo-se a prirneira 30 (trinta) clias após o

balanço, e as clemais lto tnesnlo clia dos neses subseqüentes. Para efeitos de apulação dc

haveLes, o patriinônio da socieclade selá considelado de acorcio coll os eletnelrtos
constantes cle balanço especialmente levantado para esse fim, clispensada, expt'essatrlente,

qualquer avaliação, inclusive juclicial.

10) DO FALECTMENTO OU TNTERDTçÃO DE SÓCIOS

Ocorrerrclo o faiecimento ou interdição de qualquer clos sócios, a socieclacle

não se clissolvelá, continuanclo colr. os sócios remanescentes, sendo os haveles clo sócio
faleciclo, ou interclito, apuraclos através cle balanço especial e pagos pela socieclacle uas

t-trestrras conclições clo estipulaclo na cláusula anterior.

$ 1": Fica assegurada a aclmissão na socieclade, caso o clesejaretl, aos

sucessores do sócio falçciclo ou interdito, porém, com impossibiliclacle cle alienação clos

ciireitos hereditários soble as cotas.

$ 2": Na hipótese cla substituição cle sócios, a qlre alucle o parágrafb
antelior, a rriúva ou heldeil'os, dentlo cle trinta c{ias após o faiecimento ou a inteldição,
clalão conhecimento aos clemais cotistas de seu clesejo naquele sentido, por carta, pelo
registro de títulos e cloctunçntos otr notificação judicial.

$ 3o: Findo os trinta clias clo parágrafb anterior, no caso cle falecillento cle

cotista ou de sócio interclito, têm os clemais opção para aclquririr para si as cotas clo sócio
interclito ou do espólio, sempre proporcionalmente ao número de cotas possuíclas, ou
aclquirireur as refelidas cotas eut prol da sociedade, para posterior alienação aos seus
sócios, ou aincla prefèrirem a redução do capital social, nas quanticlacles clas cotas clo sócio
interdito ou falecicio.

[ì iil
('r É,

":. ':
i: ii.

IìIZZO r\sscssorir Confábil S/C Lftln,
l(u¡ lJ de NoveNbro. ¡." 1229,sobreloj¡,ccDtro
CEP ¡1.5(ì I- I fi ) - Sño C.rlos - SP - lcl l)xrl 6-272.2 l2-Ì
cRC 25P0r 9.954/0-6 - CNp.r 02,095.6321000 r -0t
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11) DA EXCr-,usAo DE sécrqp'" ""1
': '.., 1ì ,,"::

A exclusãtrd""sOciaionicnt. þuà.i'i'ocol'rÇr na esfera aclministrativa como

meclicia extrerna e aincla assim quanclo tìcar claralnente clemonstracla a justa cattsa, assiut

consiclerada a atuação nociva clo sócio contla os interesses cla ernpresa, por' fhlta grave no

cumprimento de suas obligações, ou qualquer outro proceciirnento, cle inegável graviclacle,

que coloque ell risco a continuidade da etnpresa.

Parágrafo Único: A exclusão aclministrativa somente poclerá sel'

cletelminada em Reunião de Sócios, especialmente convocada para esse fitn, cle

conl'onniclacle colrl o paráglafo úrnico, art. 1.085, clo Cóc1igo Civil, aplicattclo-se, ua

apuração e pagarnento de havel'es do sócio excluíclo, a forma e plazo estipulados tra

cláusula rrona.

r2,) DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exelcício social encerLar-se-á em 31 cle clezembro cle cacla alro, senclo os

lucrios ou plejuízos, apuraclos ern balanços regnlales, clistribuídos ou suportaclos entre os

sócios, na irropor'ção de snas cotas sociais.

$ 1": Mecliarrte a deliberação cios sócios pocler'ão os lncros seleur clestinaclos,

total ou palciahnente, à constitr"rição cle fundos cle l'eselvas, oll penlanecerelìr enl

suspenso, a fìrn cle selem utilizacios eur firturos auureutos cle capital social.

$ 2": A socieclaclc poclerá levantar balanço em qualqurer época clo ano,
proceclenclo na fbnna legal.

13¡!) DOS CASOS OMISSOS

Os casos ornissos u.o presente instlumento reger-se-ão peias clisposições
legais pertinentes, em especial pelos altigos 1052, 1054 a 1087 clo Código Civil e, cle

fonla supletiva, consoaute pr'evisão inserta no parágrafb iurico, artigo 1053, cla Lei
10.40612002, pelas disposições aplicáveis na legisiação regulaclora das socieclactes por'
ações.

IìIZZO Asscssoriâ Contíbil S/C Ltda,
l{r¡ l5 de Nove¡rbro. D." 1229. sobfcloi¡. cenlro
CEP ¡.ì.561 160 - SãoCflrlos- Sl,- lcl. l)xxl6-212.212)
cl(c 2sP0r 9.954/0-ó - cNP.r 02.095.632/000 r -01
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l4o) DO DESIhIIP:EDIM.ENTQ 

'^; 
'-l

os sócios'ã"uårninisti'¿,¿Õlcs ;dclaîtât, ,ot as penas cla lei, que não estão

impeclidos, por lei especiai, cle constituir socieclade on cle exetcer sua acltlinistração, que

ltulLca foram conclenados nem se encontram sujeitos aos efeitos cle 1:etta que vecle, aiuclir

que tempolariatttente, o acesso a cargos pírblicos; oll por crime falimentar, cle

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contt'a a econotlia populat',

contra o sisterna financeiro nacional, contra as norinas cle clefesa cla concol'rôucia, cotltra

as relações de consun'ì.o, a fé púrblica, ou a propriedacle.

ls) DO FORO

Fica eleito o foro cla Cornarca cle São Paulo, Capital, para a solução de

quaisquer clúvicias ou clissídios entre os cotistas, oriundos clo presente instrumento.

E, por estarerl assirn cle pelfeito e corìlul1 acoLclo, l¿rvram o pt'esente

instrurnento cle alteração contfatual, em três vias dc igual teot' e fottna, para unt só clireito,

na presença de duas testemunhas, deveitclo a pt'itneit'a ser arquivada na MM Junta

Comercial clo Estado de São Paulo, a fim cle que se prodnzarn os clevidos e legais efeitos.
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RS & PARTNERS PARTICIPAÇOES LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de contrato social, as partes abaixo
nomeadas, qualificadas e no final assinadas:

RINO FERRARI FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, residente e domiciliado
nesta cidade de São Paulo, Capital, na Rua da Consolação, n.o 3.240, apto. 61,
Cerqueira César, CEP 01.416-000, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-0
SSP SP e do CPF 859.539.978-68

ESDRAS JOSÉ MACIEL, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado nesta
cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de Andrade, n.n 545, apto.
218, Boaçava City, CEP 05.469-000, portador da cédula de identiclatle RC
3.376.194-2 SSP SP e do CPF 045.401.158-04, e

FERNANDO PICCININI JÚNIOR, brasileiro, casado, publicitário, residente e

domiciliado nesta cidade de São Paulo, Capital, na Rua Engenheiro Monlevade. n.o

166, apto. l1-C, Cerqueira César, CEP 01.308-070, portador cla cédula cle identidadc
RG 7.592.564-3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00,

resolvem contratar a constifuição de uma sociedade empresarial limitada, a seltugicla pela
Lei 10.40612002 (Código Civil Brasileiro), demais legislação aplicável às ,söciedades

limitadas, subsidiariamente pelas disposições aplicáveis na legislação regulailora das

sociedades por ações e pelas cláusulas e condições seguintes:

1") DA DENOMINAÇAO SOCIAL
ì:

,. '4.. sociedade giràiá sob a denominação social de BROTFIERS &
PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA., podendo dela fazer uso seus adrninistraclores,
de conformidade com o disposto na cláusula SEXTA

...1 1 
.

. .. rt.. ..- -

2") DA SEDE SOCIAL
lll

A sociedade tem sua sede cidade São Paulo, Capital, na

cEP 01.407-100.Avenida Nove de Jullio, n." 4575,

RIZZO Asscssoria Contábil S/C Ltdâ.
Rua l5 de Novenrbro, n." 1229, sobreloja. centro
CEP I I 56 t, I 60 - Sào Carlôs - SP - tel. Oxxl 6-7;?.'].123

cRc 2sP0r9.954/0-6 - CNPJ 02.09s.632i000r-0r
//41
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3") DO OBJETIVO SOCIAL

É objeto da sociedade a participação em outras empresas, como sócia cotista
ou acionista

4u) DA DURAçÃO DA SOCTEDADE

A duração da sociedade será por tempo indeterminado, podendo, entretanto,
ser dissolvida a qualquer época.

5") DO CAPITAL SOCIAL

. O capital social é de R$ 813.000,00.(oitocentos e treze mil reais), dividido
em 813.000 (oitocentas e treze mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, assim subscritas

. pelos sócios:

capital
R$ 271.000,00
R$ 271.000,00
R$ 2Z_1_000Jq
R$ 813.000,00

$ l"i As 813.000 cotas em que se divide o capital sociâl foram assinr

integralizadas pelos sócios: :

1 - A importância de R$ 8I1.126,89, integralizada com a transferência, para a sociedade
ora constituída, da propriedade de 24.000 cotas cla sociedade empresarial limitada
RINO PUBLICIDADE LTDA., com sede e foro nesta cidade de São Paulo, Capital,
na Avenida Nove de Julho, n." 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no

CNPJ sob n.o 60.883.2611000I-29, com NIRE 35.2.0117824.8, cotas essas de valor
nominal de R$ 22,50 cada;.Þ de valor patrimonial, conforme balancete levantado em 30

de setembro de 2003, dg:R$ 33,7g6t6, desiguais quanto a natureza dos direitos ou

vantagens conferidos .p"''seus titulares, de conformidade com o artigo 15 da Lei
6.404176, sendo 7.920 ordinárias e 16.080 preferenciais, de titularidade dos

subscritores, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um deles, simultânea

soclos
Rino Ferrari Filho
Esdras José Maciel
Fernando Piccinini Júnior

totais

alleraçáo contra
constituída.

RIZZO Assessorla Contábil S/C Ltda.
Ru I 5 de Novembro, \.' 1229, sobreloja, ceutro
CBP 13.561-160 - S¡o C¡rlos - SP - tcl.

tual de transferência dessas cotas

n.9 cotas
271.000
27r.000
271.000
813.000

sociedade ora

cRc 2sPo19.954/0-6 - CNPJ

alo R$ -----249
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2 - A importância remanescente de R$ 1.873,1f , integralizada neste ato, em moeda
corrente clo país, no valor de R$ 624,37, para cada um dos subscritores.

$ 2": A responsabilidade dos sócios'é restrita ao valor de suas cotas, de

conformidade com o disposto no artigo 1.052 do Código Civil, Lei 10.40612002, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

$ 3": Segundo remissão do artigo 1.054, da Lei l0.40612002, ao afügo 997 ,

inciso VIII da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem
subsidiariamente pelas obrigações sociais.

64 ) DA ADMTNTSTRAÇÄO Un SOCTEDADE

r A administração da sociedade será exercida pela totalidade dos sócios, que a

representarão, ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente, das seguintes
maneiras:

a) nas aquisições e alienações de bens móveis e imóveis, ou de parlicipações
societárias, sempre pela totalidade dos administradores; e,

b) , nos demais casos, por dois administradores, em qualquer combinação

i:,,.:
, $ 1": A destituição de administradores será decidida por deliberação de

reuniões de sócios, mediante aprovação pela maioria simples das cotas represenfativas do
capital social.

':.
$ 2': Os administradores poderão nomear procuradores para representar a

sociedade, por instrumento de mandato, porém sempre com período de validacle lirnitado,
exceto no que respeita ao judicial e nos limites dos poderes conferidos.

, ,j , ¡ $ 3o: Fica terminantemente proibido aos administradores o emprego da

denominação social em avais, fianças, endosso de mero favor, ou em qualquer outro
documento estranho aoS fius sociais

9h
9lo

Ò

$4
"pró-labore", cuj
legais.

RIZZO Assessorla Contábil S/C Ltda,
Rua l5 de Novenrbrc, n." 1229, sobreloja, cenho
CEP I 3.561 - I 60 - São Csrlos - SP - lel, 0xxl6-272.2123

cRc 2sP0r9.954i0-6 - CNPJ 02.095.6321000'-01

mensal a título de

observados os limites
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7u,) DAS REUNrÕns E DELIBERAÇÕES soclArs

As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e

secretariadâ por sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião que, posteriormente,
será levada a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da

manutenção e lavratura de Livro de Atas.

, $ 1o: A convocaçáo para a reunião de sócios se dará por escrito, collr
obtenção individual de ciência, formalizada de qualquer maneira, dispensando-se as

formalidades da publicação do anúncio, conforme artigo 1.072, da Lei 10.406102, e
instalar-se-á de conformidade com o artigo 1.A74 da mesma legislação.

$ 2o: Fica dispensada a reunião quando todos os sócios decidirem, por
escrito, sobre as matérias objeto de deliberação, consolidando o decidido para o devido
registro no órgão competente, nos termos do $ 3o, artigo I.072 do mesmo codex.

$ 3o: A reunião de sócios, de acordo com o artigo 1.078, do Código Civil,
ocorrerá, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social e,

extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos

sócios, salvo se todos estiverem presentes e decidirem, por escrito, acerca da matéria ern

pauta.
:.

r $ 4': De conformidade com o $ 5', artigo 1.072, do Código Civil, as

deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios,

ainda que ausentes ou dissidentes. 
::,:

8U ) DA TRANSFERÊ,NCIA DE COTAS

As cotas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade, que não

reconhecerá mais que um titular para cada cota. Cada cota dará direito a um voto nas

deliberações sciciais. As cotas do capital social, assim como os direitos sobre elas, não

poderão ser transferidas, vendidas,' alienadas, entregues em dação de pagamento ou

cedidas a qualquer título, sem que sejam ofèrecidas aos outros sócios, na mesma

proporção das quejá possui, sócios esses que, em condições de igualdade, terão sempre o

direito de preferência em sua aquisição

$ 1": Seì,qualquer dos sócios tiver
forma do caput, deverá dar ciência dessa intenção

transferir suas cotas, na

icando-os por escrìto

, possam exercerpara que, dentro do prazo de 60 (sessenta)

o direito de preferência na aquisição.

RIZZO Assessoria Contábil S/C Ltda.
Rua I 5 de Novenìbro, n." 1229, sobreloja, centro
CEP I 3.56 l -160 - São Carlos - SP - tel. 0xxl6-272.2123

cRC 2SPor9.954/0-6 - CNPJ 02.095.63210001-01
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'$ 2": O não exercício por pafie da totalidadç dos sócios remanescentes
quanto ao direito de prefbrência no ptazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o
sócio pretendente à alienação, nos termos do artigo T.057 , do Código Civil, efetue a

transferência das cotas oferecidas a terceiros, desde que haja concordância expressa de
2i3 (dois terços) do capital social.

$ 3": O cônjuge de qualquer dos sócios, em caso de separação judicial, terá
seus direitos apurados e pagos de confotmidade com as disposições da cláusula nona.

9U ) DA RETIRADA DA SOCIEDADE

O sócio terá o direito de reti¡ar-se da sociedade nas hipóteses previstas no
art. I.077, do Código Civil, aplicando-se as regras constantes do art. 1.031 caput, do
mesmo codex, sendo que depois de apurados os seus haveres, em Balanço especialmente
levantado, estes lhe serão pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas devidamente corrigidas
pelos índices oficiais então vigentes, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o

balanço, e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes. Para efeitos de apuração de
haveres, o patrimônio da sociedade será considerado de acordo com os elementos
constantes de balanço especialmente levantado para esse fim, dispensada, expressamente,
qualquer av aliação, inclusive judicial.

10n ) DO FALECTMENTO OU TNTERDTÇÃO DE SÓCrOS

Ocorrendo o falecimento ou interdição de quaiquer dos sócios, a sociedade
não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes, sendo os haveres do sócio
falecido, ou interdito, apurados através de balanço especial e pagos pela sociedade nas

mesmas condições do estipulado na cláusula anterior.

$ 1": Fica assegurada a admissão na sociedade, caso o desejarem, aos

sucessores do sócio faleci.dq ou interdito, porém, com impossibilidade de alienação dos

direitos hereditários sobre as cotas.

$ 2": Na hipótese da substituição de , a que alude o parágrafo
anterior, a viúva ou herdeiros, dentro de trinta lecimento ou a interclição,
darão conhecimento aos demais cotistas e sentido, por carta, pelo
registro de títulos e documentos ou

RIZZO Assessoria Contábil S/C Ltda.
Rm I 5 de Novenìbro, n.' 1229, sobreloja, centro
CEP 13.561-160 - Sõo Carlos - SP - tel. 0xxl6-272.2123
cRc 2sP019.954/0-6 - CNPJ 02.095.63210001-01

r
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, ' $ ,", Findo os trinta dias do parágrafo anterior, no caso de falecimento de

cotista ou de'äó"io interdito, têm os demais opção para adquirir para si as cotas do sócio

interdito ou do espólio, sempfe proporcionalmente ao número de cotas possuídas' ou

adquirirem as refeiidas cotas em prol da sociedad3,- Para posterior alienação aos seus

sóåos, ou ainda preferirem a redução do capital social, nas quantidades das cotas do sócio

interdito ou falecido.

11.") DA EXCLUS,Ã.O DE SÓCIOS

A exclusão de sócio somente poderá ocoffer na esfera administrativa como

medida extrema e ainda assim quando ficar clâramente demonstrada a justa causa' assim

cqnsiderada a 4tuação nociva do sócio contra os interesses da empresa, por falta grave no

cumprimento,de suas obrigações, ou qualquer òutro procedimento, de inegável gravidade'

q{¡e coloque em risco a continuidade da empresa'

, parágrafo Único: A exclusão administrativa somente poderá ser

determinada em ñ.eunião de Sócios, especialmente convocada parc esse fim, de

"ãnf"r-i¿"de 
com o parágrafo único, art. t.085, do Código Civil, aplica'do-se' na

apuração e pa$amento de hur,,"r., do sócio excluído, a forma e plazo estipulados rra

cláusula nona.

12") DO EXERCÍCIO socIAL
i

lucros ou prejuízos, apurados em balanços regulares, distribuídos ou suportaçlos entre os

sócios, ttu ptopotção de suas cotas sociais'

$ 1': Mediante a deliberação dos sócios poderão os lucros serem ilestinados,

total ou parcialmente, à constituição de fundos de reservas, ou peffnaneceteffì em

.urp"rrro, á fim de serem utilizados em futuros aumentos de capital social'

$ 2": A sociedade poderá levantar balanço em qualquer época do ano,

procedendo na forma legal.

13) DOS CASOS OMTSSOS

Os casos-;þmissos

legais pertinentes, em'dsPecial pelos artigos 1052,

forma sup letiva, cons'oante previsão inserta no

10.40612002, pelas disposições aplicáveis

ações.

RIZZO Assessoria Contábil SiC Ltda
RrE l5 de Novenlbrc, il." 1229, sobreloja, centro

CEP 13.561-160 - São Corlos SP - tel. oxxl6-272.?123

no presente instrumento reger-se-ão pelas disposições

do Código Civil e, de1054 a

artigo 1053, da Lei
das sociedades Por

,t, I
cRC 2SP019.954/0-6 - cNPJ 02.095.632/0001-01 4ú
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14") DO DESIMPEDTMENTO

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos, por lei especial, de constituir sociedade ou de exercer sua administração, que
nunca foram condenados nem se encontram sujeitos aos efeitos de pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as norrnas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fr pública, ou a propriedade.

15") DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Capital, para a solução de
quaisquer dúvidas ou dissídios entre os cotistas, oriundos do presente instrumento.

E, por estarem assim de perfeito e comum acordo, lavram o presente
instrumento de contrato social, em três vias de igual teor e forma, para um só direito. na
presença de duas testemunhas, devendo a primeira ser arquivada na MM Junta Comercial
do Estado de São Paulo, a fim de que se produzam os devidos e legais efeitos.

São de novembro de

Rino ri Filh

Esdras Maciel

ando

TE

62.345

Julio Rizzo
RG 14.699.359-7 SSP SP

RIZZO Assessoria Contábil S/C Ltdn.
Rua l5 de Noven¡bro, n.'1229, sobreloja,
CEP 13.5ól-ló0 - São Cnrlos - SP - rel.

VI DO ADVOGADO

Bittencou
P 79.123

f
cRc 2sPol 9.954/0-6 - CNPJ
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n." 60.883.26].l0t0l-29, corn NIitE 35.2.011'/824.8, e com contrato social e últirna

alteração contratual arquivados na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob

n"s.288.186 e258.9711I4-9, r'espectivarnente, em sessões de 13 de fevereiro de 1962 e

25 de julho de 2014-, estando tarnbém presents, na qualidade de assessor jurídico, o

doutor Fábio Monaco Perin, advogado OAB/SP n." 96.953, portador da cédula de

identidade RG 13.6M.57A SSP SP, e do CPF 027.886.n8-07. Assumindo a

presidôricia dos tr¿rbaihos, ilol aclamação, o 5r. Rino Ferrari, indicou a mim, Rino
Iìeii;rri îjiiíro, pa;.;r set'vir {loiÌlo sccietá.iic.

O Presideirte sornunicou esiarem presentes os sócios cotistas represeniando a

totaiidade do capital sociai, declarando, portanto, instalados os trabalhos, pedindo-me

que lesse a carta convite que se encontrava sobre a mesa dos trabalhos e que tinha sido

antecipadamente entregue a todos os cotistas desta sociedade com a seguinte ordem do

dia:

a) transformação da sociedade de empresária limitada para sociedade por ações;

b) aprovação do projeto dos estatutos da sociedade por ações, se aprovada a

mat{,ria ccnsta nte tla løt: a " a" ;

;) el;;iç¡1.r rta.ùiio;o¡:ia c äx.äção de seus iroiici:áiios; e,

i:) o:-:.^'ls ;tsguiii.. l rj.o iii';*,.o:isc ,ja scci*tjacie.

Dando início às atividacies, colocou o Frssiciente em ciiscussão o iiem "4" da

orclem cio clia, no sentido de se t1'ansformar esta sociedade empresária limitada em urna

sociedade por ações, regida pela Lei 6.404176, sem que haja quaiquer solução de

continuidade dos negócios sociais ou em participação societária dos senhores cotistas

que passarão a ser acionistas na sociedade transformada, em idênticas proporções,

verificou*se estarem os sócios, em sua totalidade, desejosos e de acordo com tal
projeto. Colocada a proposta em votação, os presentes, em sua totalidade, aprovaraln o

projeto de transformação, ratificando a mu.dança da sociedade de empresária limitada
paia por sociedacle por ações.

Äto contínuo, pässando ao item "b'j cla ol'dem cio clia, o Presidente declarou
que estava sobre a mesa os Ëstatutos Sociais que iriam reger a vida da sociedade,

determinando a mim, Secretátio, que procedesse à leitura dos mesmos, o que fiz,
ocasião em que o Presidente solicitou à Assembléia que se manifestasse sobre os

mesffios, colocando o assunto em votação. A Assembléia por unanimidade aprovou os

estatutos, ratificando-os, em razão de que ficam os mesm.os

desta Ata e a seguir transcritos:

parte integrante

sáo

2

ø

RIZZQ Assessoria Cont¡{bil S/S Ltda.
Rua Antodo Rodrigues Cajado, n.o 1800, alfl A
CFIP t3.560-291 - Sío ùr¡os - SP - tc¡. 0xxl6-3373.3 133

(]ìc zsPû19954,'O.6 - CNPJ 02.095.6320001-01 que
dou fê.
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I{IZZO Asscssoria Cont¿il¡il S/S Ltda.
iìur Art<uio Rodrigucs Cajaclo, n.' I 800, ala A
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ÐSTATUTC} SÛCTAI,

R.{NÛ å}{Jffi{,ÍCTÐ,A.ÐE 5/Á..

CIIFíTUå,C} I

iilr ÐiJî'rüivî"I'i/"çí. í- rí';''i;,,,!,iiiir'uZ{] ,Diit Àliif4^é.Çl;û E ûxJJET'{i SûCllì^I-,

Artign 1"." - A empresa, que se denominará RINû FTJBLíCfi-).4.ÐE S/.{, é uma

sociedade por ações regida peio presente Estatuto e pelas disposições da Lei 6.4t)4116.

Artigo 2." - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Capital, na
Avenida 9 de Julho, n." 4.575,Jardim Paulista, CEP 01.407-100.

Artigo 3.o - O prazo de duração será por tempo indeterminado, tendo seu início a

partir do arquivamento cle seus atos constitutivos na MM Junta Comerciai do Estado de
,'il {);''iiLìiil.

i'ir"ii¡;',;' 4.o - CclisLiiui ü'Djrtû iiü corripaniria a p;:r:staçao cie serviçc,s Ce agë;ir:ir' tle

puiriicieiacle, considerando-se o ccnjun'ro de atividades l'ealizaclas integraimente que
tenha por finalidade o estudo, planejarnento, conceituaçãc, concepção, criação,
execução interna, intermediação e distribuição de publicidade aos veícuios e demais
meios de divulgação, podendo ainda participar no capital de outras sociedades, na
qualidade de sócia cotista ou acionista.

CAPÍTULO il

Ð{J C.4"K¡TT.A.T. $OCIÁ.L

.{ntigo 5.o - O capitai social é de R$ 1.E00.000,00 (urn milhão e oitocentos mil
reais), dividido ern Bû.0û0 (oitenta mil)'açöes noininativas, sendo 40.000 (quarenta
rnil) ordinárias e 40.000 (quarenta mil) preferenciais, sem valor nominal.

$ 1." - As ações são inclivisíveis em relação à sociedade. Quando a ação pertencer
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante
do condomínio.
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$ 2.o - Cada ação oi'dinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações clas
assembléias gerais.

Aitigo 6.o - O capital já está" totalmente integi.alizado

./tr'tigo 7"" - lrics ';ermcs cio Artigo 118 da Lei 6.404176, os acioriistas acorclam que
fica proibida a venda or.l irriri::ierência, a quaiciuel títuio, de açoc,s a estraiihos à
sociedads, ðelû a coucorciância expressa da totalidade do capital social, ficando
determinado que tal transação só poderá ser efetuada a acionistas da socierlade
mediante acordo estipulado pelos mesmos, ou à própria sociedade, se the aprouver,
recebendo o retirante seu reembolso em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e iguais,
porém conigidas por índice legal.

Atfigo 8.o - O capital social poderá ser elevado mediante autorização de
assenrbléia gelal extraordinária especialmente convoc ada paru esse fim.

,- ; rlTr,'!'r1j- r:- ri5-r
'vl:\.L -4J( 'l]i..-ILt ).i-j.

Ð1,.,.å SliÐli'd$i,Éf ¿, Gïtiïi.Á l"

.Aúigo 9.' - A Assembléia Geral reunir-se-á oldinadamente dentro ctos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao tétmino do exercício social para examinar o relatódo da
Diretoria, as demonstrações financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal e ainda para
eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. A Assembléia Geral reunir-se-á
extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos de direito nas
respectivas convocações, podendo, ainda, ser realizacla cle forma cumulativa, ordinária
e e;itlaordinariamen le.

^A.rtigo it)." -' Os acionistas, depois ¿e inståta¿a a Àssernbléia, elegerão, clentre si,
o seu Presidente, que conviciará a um dos presentes. paraseïvit de Secretáiio.

.Artigo lL - C acionista poderá ser representado nas assembiéias gerais por
procurador legalmente constituído.

I
RIiliZO Ä.$scssoria Cont¿ltril S/S Llda.
Iìua Antorúo Rodrigues Cajado, n.,' l80<l, ala A
CL.l' i 1.5(ñ -29 : - S¡io Car¡os - SP - tc¡. 0xxl6-33'133 133
ciiÇ 2srÐ19954/0-6 - CNPJ 02.095.632/0üii_01
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C/$.FIT'{"jLO W

DA ÐTI{ÐTOR.XA

lia"tigo l3- - A. socieciaile ser'á administrada por" uma diretoria composta de duas

pe$soa$ natulais, acionisias ou não, residentes no país e eieitos pela assembléia geral,

a¡rualmenie, com pîazo cie inaniiato ató a cielibei:ação da assembláta gerú oidinária r-pic

aprovar as contas do exercício de sua gestão, pelmitida a reeleição, designados Ðiletor
Presidente e Diietor Vice Plesiciente.

$ 1." - Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de

posse no Livro de Atas da Diretoria e o prazo de sua gestão estende-se até a investidura

dos sucessores.

$ 2"' - O sub,stituto eleito para preencirer o cargo vago da Diretoria completará o

i:i ì it/:t-: ria ge't;|Lc iio s ilbsl.itilícic .

ä li." - íJi; i;i'i:iolr:s srii;;iiir¡ji'se-ã¿r *iutuainente r:m suas iaiias oi; i.liipedttiL¿;.ito:i

pcssoais, i¿ivlanii.o-se a';a eic.livl'o proprio da lliretc,ria quando a ausênci¡ fo;" sirircl"itl;'a

tiiü'ia <¡ias.

Artigo 13 - A remuneração dos Diretores será fixada através da Assembléia Gerai

Artigo 1,4 - A Diretoria realizará, no mínimo uma reunião ordinária por mês e as

extraordinárias que se fizerem necessárias.

.A.n-*igo 15 - A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão dos

,iiegócios sociais, pociendo realizw todas as operaçöes que se reiacionarem colr o

objeto da sociedacle, iüclusive contrair empréstirnos, alienar bens ûróvsis e imóveis,

ablir, movimentat e encei'Íal contas em estabelecimentos de crédiio, sacar, endossar c

aceitar títulos cambiais, emitir e endossar notas promissórias e demais títulos de

crédito, renunciar a direitos e transigir, dar cauções, avais e fianças em operações de

interesse da sociedade, e nomear procuradores para representar a sociedade, por

instrumento de mandato, conl período de validade limitado, exceto no que respeita ao

judicial, nos limites dos poderes conferidos.

iü?ilÕO ¡Lssessoria Cont¡ibil S/5 lfr¡a.
llua Antorio Rodrigues Cajado, n.o 180O, aìaA
c¡lP t3.lt-291 - Sâo Cùlos - SP - tel. 0{xiG3:J73.31:13

cRC 251'0i99tv0-6 - CNPJ 02.095.63zlfiÐ1-01
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Artigo 16 - É afibuição do Diretor Fresiclente traçar a política global da empresa,

e convocar as assembléias gerais oldinárias e extraordinárias.

Farágrafo Únic,o - O Diretor Vice Presidente, alóm de suas atribuições normais,

¡rocierii também, coitvccar an a¡;sel¡rbiéias geiais ordináiias e exiraordinárias.

A.ltigc l7 - Ccürpç,le ;.tc Ðirelc¡r Plesiciente:

1 - representar individualmente a sociedade, em juízo ou em suas relações com terceiros,

praticando todos os atos de gestão, administrativos e lìegociais, mencionados no aftigo 15,

destinados a assegurar o funcionamento regulal da sociedade e a consecução de seus fins,

sempre no fiel cumprimento dos deveres impostos pela lei e por este estatuto.

2 - convocar e presidir as reuniões de Diretorja.

iï;.'i.:gc j:$ì - Comi:eTe ac ,Çi; elci: Vice Plesidente:

í - t'l:i-rc;c;lilii' i;iii ¡i,iuaiüie¡¡i.s a socicCacle, cln iuízo ou eilì su;:is -icì;;ç:Jes c'JÍn lerccitos,

i;raticancio toclos os atos de gestãc, ariininisû'ativos e ltegociais, menci.onacios uo arligo 15,

clesiinaelos a assegurar o luncicx¿riuento regular da socieriade e a colisecuçiío de seus iìns,

seitìpre no fiei cumpiimento dos deveres impostos pela iei e poleste estatuto.

2 - convocar as reuniões de Diretoria.

CAFITULO V

ÐCI CCINSELIIO FISCAI-

Á.ltigo 19 -.,,{ socisdirúe não possui Coirselho Fiscai em caláter permailente,

podeüdo o mesnio ser instalacio a pedido cle acionistas, de apoldo cotr o artigo 161 da

Lei 6.404176, e a sei: collriiosto rie 3 (três) mem'bros, eleitos por Assembléia Geral

Ordinária.

Artigo 2& - Se instalado, as legras sobre competência do Conselho Fiscal,
requisitos, impedimentos, remuneração, pareceres, representação e responsabilidades

de seus mefirbros, são as estabelecidas no Capítulo XIII da Lei n.o 6.404, de 15 de

dezernbro de 1976.

]{tzitO r'i,sscssorin Con'cíl¡il S/S Ltr¡ü
Rua Anronio Iìodrigues Cajario, n.' 1800, ala,A
CrìlP I J..54,G29 I - isão Gulos - SP - tcl. 0¡-x lrr337j.ll lll
cRC 25tÐ1999/0-6 - CNL' 02.095.632/0001-01
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CAPTTUT,C} YI

ÐT} fl,XII,R.CICIO SOCIAT,

ÀrÍigc 2i - ri exeíÇício scoi¡ri inicia-se a 1.o cle janeiro e ençeffa-se a 31 de

ciezembro ie cada ano. i\'.as eiatas ce enceliafileüto de excrcícic, levairtär*st',-á balatrço

patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício, dos lucros ou prejuízos

acumulados, do fluxo de caixa e das mutações do patrimônio líquido.

CAPÍTULO Yil
DA LIQUIDAÇÃO

A.rtigo 22 - A sociedade entraútem liquidação nos casos previstos em lei, cabendo

à Assernbléia Geral estabelecer o modo de liquidação, escolher os liquidantes e o
Ír;n¡elixr ¡i.scai c¡rle. iievcrír fL¡ücitxrar nc período de iiquidação.

i;..;:i'-¡-' J"-u l',,r"

FC F,,tG/r.Ìv{Ei{T'C I}Ð ÐiVå}-}ftNÐCrs

Artigo 23 - A ocorência de distribuição de dividendos referente ao lucro do

exercício será efetuada por deliberação da Assembléia Geral Ordinária que aprovar o
relatório da Diretoria de que trata o artigo 9o desse Estatuto.

CAPÍTULO IX

;ï}¡iíì lì¡StrGS{ÇûÐS GÐRA{S

Artigo 24 - Senía sempre válidas as decisões inajoritárias representando mais de

Zl3 (dois terços) do capital social nos casos pertinentes às transfonnações do tipo
societário, incorporaçöes, fusões e cisões.

Artigo 25 - As omissões deste Estatuto serão supridas mediante aplicação das

nonnas da Lei Federal n." 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

)
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Declarou em seguida o Sr. Presidente que não havendo manif'estação em

contrário, dava por transforinacla a sociedade sob a denominação social de R'INO

Ï¡{Ji}LICIÐAÐII S/Á., para vigorar pot'prazo incletetminado, nos termos dos Estatutos

Scciais, coin o capitai ìocial ãe Ii$ 1.800.Û00,00 (um milhão e oitoçentos mil reais),

ciividirlo em 8Û.Lr¡J0 (oitenta mil) ações nonún¿rtivas, sendo 40'ÛcÛ (qualenta rnil)

olclinárias e ziÜ.0Û0 iquarenta mii) preferetlciais, sem vaior irominal, oriundas da

transformação de igui número de cotas sociais, ordinárias e prefereûciais' da

sociedade transformãda, totalmente integralizadas, assim subsct'itas: o acionista Rino

Feruari, subscreve 51.2A0 ações nominativas, 30.064 detas ordinárias e 2l'136

preferenciais, no valor de R$ 1.152.000,00; o acionista Rino Ferrari Filho, subscreve

4.800 ações nominativas, 2.016 delas ordinárias e 2.784 preferenciais, no valor de lt$

108.000,00; e a acionista Brothers Participagões Ltda., subscreve 24'000 ações

nonriirativa s,7 .920 delas ordinárias e 16.080 preferenciais, no valor de R$ 540'000,00'

Ir. ,Asssritlli(:i.a rct¡liçr;ri e apïo\/ou a rier.;laração cle constituição da cnmpanhia

¡r;i: i. ili-.;-ii;iil,,ri:,çilo scciai rin iilíi"¿rù Â'JflT-åCfåjrL-i'líl ÍilÀ, ciue se ;:egctá peics

Est¡.tuíos 5cr:iais e pela.s ciisptlsiçces Legais e reguian:;.entares quc ii'c i¡r'':iü ai;iii:riv*is a

riui: i;:iciará oficialnlente suas ativìciarics a partir cia plesente daLa'

Em seguida o sr. Presiciente colocou em discussão o item "c" ða orciem do

clia, ou seja a eleição da Diretofia e fixação de seus honorários.

Após a eleição verificou que foram eleitos:

Diretor Presidente: o acionista Rino Ferrari Filho, já qualificado, e,

Diletor Vice Plesidente: o acionista R.ino f,ferrari,iá' qualificado'

ts direiol'es, antbos acionisX.as, presentes, assuinitam de imediato seus

c¿ilgos, declarando üão estaretn incursos em nenhum clos crimes que vede a exploração

<ie ãtividade empfesarial, ¡os molcles do $ 1o, artigo 1.0i1 do CCB, Lei 10'4A6lA2'

Em contiiruação ao item' 'c" da ordem cio dia, o Sr. Presidente comunicou

que estava aberta à discussão a fixação dos honorários da Diretolia. Pedindo a palavra,

os Diretores declararam sua opção por não receber honorários, uma vez que ambos que

já possuem outras fontes de renda para sua manutenção. Feita a votação, verificou-se

que foram aceitas as alegações dos Diretores, ficando deliberado o não pagamento de

honorários à Diletoria. Os diretoLes, ambos acionistas, assumiram de imediato seus

cargos, declai'ando não estarem incutsos ern nenhum dos crimes ue vede a explotação

de atividade empresaf ial, nc,s moldes do $ 1o, artigo 1.011 do ß.4Ad42.

RIZIO ¡lsscssi¡ria Contlibil S/S i:rda
Rr¡a 

^ûtonio 
lìod¡igucs Cajado, r." i80O, ¿la A
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Dec\arada livre a palavra para traLar de qualquer assunto de interesse social
e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu pol enceffados os trabalhos e
suspendeu a sessão pelo tempo necessáiio à lavratura cla presente ata. Reaberta a

sessão, com a presença da totalidade dos acionistas, foi esta lida e achada conforme por
l.odos os aci sin¿ida pelos rnesmos

--. )
I.{.ino
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RTI\IO PUffiITCIT}ADE S/A

: ¡_'\:: :

C¡lj i 6t.8ii13.."-?¿i'i. I *8rN-79
t'iii{it 35.3.ût 47 4ä7 2

ASSEMBLBTA CNiTAL ORDTI{AIIIÄ R_EALTZAÐA EM 28 ÐE ABRTI, DE 2Û16

Aos vinte e oito dias do mês de ablil do ano de dois mii e dezesseis, às dez
horas, reunirarn-se em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social localizada nesta cidade de

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim Paulista, CEP 0L407-i00, os

,. acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADE S/.A, representanclo a totalidade do

,Capital Social, conforme verificaclo pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de

21,,cir;nis;tas.

,,'.¡;5ii.:.lii,j. ;l 1-,lc:iJôliciat du.s t|¿b¿iixrs o 5r. i?ino iì'er;ri:i que Ycri{icaitr:lo,
picliminiunicnle, cstrucm ¿ite,trrliiias ïoiJ¡ls as clis.irosiçccs iegä.is i4i1icávcis à e,cpii:ii:, cieu poi
insi¿ilados os tral¡aihos, convicia.ndo a niiin, Rino ltìerrari Fiiho ptua secretá-t'ìo.

Assim constituída a mesa de trabaiho, esclaleceu o Sr. Presídente que de

acordo com o disposto no artigo I24, ç 4o da Lei 6.404/76, ficava dispensada afublicação dos

Editais de convocaçáo para a presente Assembleia Geral Ordinaria, visto contal a mestrla com a
presença da totalidacle dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomararn conhecimento prévio
darealizaçáo da presente Assembieia e da Ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encsrrado em 31 de dezemblo de 2015,

b) eleiçäo da l-,iretoria e frxaçäa cie seris itouorários,
c) Aprovação cie todos os atos praiicados pela l)iretoria ató a presente daia, e
d) outros assuntos cle intercssc cia sociedade.

Dando início aos trabalhos 
" 
** büøprimeirto ao item "a" d'àOrdem do Dia,

determinou o Presidente, a rnim Secretario, que efetuâssg, q leitura do Relatório da Diretoria,
rclativo à administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e das Demonstrações
Financeiras, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, Jornal O

Dia SP, ambos edição de 05 de abril de 2016. Procedida a leitura e após apreciaclos e votados
pela Assembleia, foram os mesnlos aprovados sem restrições, com as abstenções legais..

l{izzo Âsscssori¿ Contábil S/S l,tda.
Iìur 

^ntoilio 
Rodtjgues Cajâdo, n.i 1800, sstø' A
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Em seguicla, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleiçäo dos lnelnbros r1a Direioria, com maudalo de um atto, que telrninará em 30 de abril de

2.0i7, ver,ficandc¡-se terell siclo eleiirrs p'¿Lra û cargo de Diretor Presidente, RINÛ FERR'ÁRI
iJ[Ll{O, brasiieiro, clivoi'ciaclo, pubiicitário, residcnle e domici]iacio na cidade c1e ltio Cixa,
Estado de São Pauio, na Iìua 5 RF, n.o 216, Resiciencíai lìlorença, CJiP 13.506'274, portador da

céclula de iclentidacle RG 4,664.869-0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68, e para o calgo de

Diretor Vice-Presidente, RINO FERRARI, brasileiro, publicitár'io, casado, residente e

do¡riciiiaclo na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, n.o 2i6, Resiclencial

Florença, CEP 13.506-274,poúador da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do CPF

008.283.948-49. Os diretores, ambos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos,

declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes que vede a exploração de atividade

empresarial, nos moldes do $ 1", artigo i.011 do CCB, Lei 10.406102. Em continuação ao item

.. ub'l da Orclern do Dia, o Sr. Presiclente comunicou que estava aberta à cliscussão a fixaçäo dos

Jro¡orários cla Di¡etolia. Pedindo a palavra, ambos os Diretoles declararam sua opção por não

rqncllci itcn*rái'ics, t.li.llit vsz q';e ambos possuem outras fclntes 'de lenda palla sua tnanutenção,

.l:i,,.itii a vciai:íic,',,¿:.i.í,i,.:cll-sr: qne i.lai;i aceitos a: ai.ugaçöcs clos Dìl:':tolcs, iica;iiio rieiibelario o

nic pagaiilerúc riç licncii.rics a. liiiçt.oria.

íl¡urcio sequênci:i à Orclem do Dia, info¡rnou o Presiclente, qtie, em

cunrprimento ao item "c" da lnesn'La, colocava em votação a aprovagão de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a ptesente data. Debatida a rnatéria e prestados os esclarecimentos

solicitaclos, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data'

Declarada iivre a paiavra para tratar de qualquer assunto de interesse social

e nilguém se manifestando, o Sr. Presidetrte cieu por encetrados os trabalhos e suspencleu a

sessäõ pelo tempo necessario à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade cios aòionistas, foi esta lida e achada confbln'Le irol todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a.a..) Presiclente - Rino Fertali; Secretário - llino Ferrali Filho; Acionistas -
itilo Ferrari, llino l:enari Filho, e, Brotirers & Partners Participações Ltda., rept'esentacla por

seus adininistradores l{ino Ferrari Filho e Esdras José Maciel'

' ll ,,r..
FTA FIEI. ÐA ORIGINAI, LAVRADA trM LIVRO PTì.OPRIO
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l{izz-o Àsscssoria Contábii S/S i,trla,
Rua Aolonio l{odrìgucs Cujndo, n.o 1800, sctor 

^CLI' 13.560'291 - São C¿¡los-SP - tel.016'1172.2123
Orc 2sPo19.954/0-6 - CNPJ 02.095.63210001-01
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lìla Ântonio Roclrigues Cajndo, n." 1800, aiâ 

^Ctil 13.560'291 - São Carlos - SP - lcl. 0xxl6-3171.3 133

.ctrc 2spo19954/0-6 - CNPJ 02.095.ó32l0001-01
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ACIONISTAS AÇOES AÇOES CAPITAI,
Ordinárias Preferenciais R$

RINO FEIìRARI, brasileiro, publicitário, casado, resiclente e

dolniciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na

Iìtra 5 RF, n." 216, Residencial Florença, CEP 13.506-274,
poflador da céduia de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do

cPF 008.283.948-49

30.064 21.136 1.152.000,00

Ittl{O FÍltRrlI{I FIL}IO, blasilcit'o, divorciado,
prri;liciiáiìn, re¡icle¡itp e cio;ttir:iliailo tr¿r cidaric de Siro Pauio,
í,)ai;iirrì, 1i¡¡ .¡:11¿¡¡r:c'la 14ilisilc R.ocha ,f\zovccic;, n.o 619, ir¡r1.o.

iíri, Cr.i"cii;cila Cr:sar', ililP ;:.'' lü'LCl, i-,c:lrtlc, r.la cÓciuia rlc

icieri{.irlade i{G 4.664.369-0 SSi:' Sl' e clo CL)-! 859.539.978-68

NIìOTIIÐRs & PAì{1'I.{EïIS PÀF.'J'ICfi] 5 I,TDA..,
sociedade ernplesária l.inlitada coin secie na cidacie cle São

Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n} 4.5'15, sala 5, Jardiin
Paulista, CIIP 01.407-100, inscrita 11o CNPJ sob no

06.057.04710001-78, com seus atos constitutivos arquivados

ria JUCESP sob n" 35.2.1874800.0, em sessão de 15112/2003,
neste ato representada por seus administ¡adores Fernando

Picci¡rini Junior, brasilei'o, casado, publicitalio, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua

Engenheiro Monlevade, n.o 166, apto. 11-C, Bela Vista, CEP

0i.308-070, portaclor da cédula cle identidacle RG "l .592.564-3

SSP SP e do CPF 039.065.218-00, e Esdras José Maciel,
binsileiro, casado, publicitár'io, r'esidetile e domiciliado tla
cidadc de São Paulo, Capitai, na Avenida Paclre Percira de

Andrade, n.o 545, apto. 218, Boaçava, CE.I'} 05'469-000,
poltador da céciula de identidade RG 3.376.194-2 SSP SP e do

cPF 045.401.158-04

7.920 16.080 540.000,00

TOTÄIS 40,000 40.000 1.800.000,00
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ASSEMBLÚIA CNN¡'|tr, ORÐINÁItTA RE.{LIZAÐA EM 28 DE ABR.IL NE 2017

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dez
hotas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinrária, em sua sede social localizadanesta cidade de
São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim paulista, CEp 01.407-100, os
acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do
Capital Social, confonne verificado peias assinaturas constantes no Livro de presença de
,,\t:ir; ¡l isi:.s.

Ässuini,i ä. prcsìiii:;rci¿r cics t¡übalhos o íjr. j.lÏi.{ü iri;ü*.¡\I,-í F'ïLI{C,, crue
Ycliäcarrdo' pl'eiiririna;:tngt1te, estarem atenoidas fodas as disposições legais a¡siìcâveis à espécie,
rieu pci i¡rsialaoos cs ii'aballius, cc;nvidalclo a nlirn, Fernanclo Picóinirri :inior para secretalio.

Assim constituícla a mesa de trabalho, esclareceu o sr. pr-esidente que cle

ry9tdo com o disposto no artigo 124, ç 4o da Lei 6.404176, ficava dispensada apublicaçdo dos
Editais de convocação para a presente Assembleia Gerai Ordinaria, visìo contar J m"r*u com a
presença da totalidade dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio
darealizaçáo da presente Assembleia e da ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras
reiativas a.o exercício social encerrado em 31 cre dezembro de 2016,

b) eieição da Diretoria e frxaçäo cie seus honorários,
c) Aprovação de todos os atos praticaclos pela Ðireto,:ìa até a presente data, e
d) outros assu:rtos de interesse da sociedade.

Da¡rclo início aos trabalhos e em cunprimento ao item "a" daOrdem do Dia,
determinou o Presidente, a mim Secretario, que efetuasse, a leitura do Relatório da Diretoria,
relativo à administração do exercício findo em 31 de de2embro de 2016 e das Demonstrações
Financeiras, documentos esses publicados no Diario Oficial dq Estado de São paulo, e, Jomal O
Dia SP, ambos edição de 05 de abril de 2017. Procedida a leitura e após apreciados e votados
pela Assembleia, foram os mesmos aprovados sem restrições, com as abstenções iegais..

Em seguida, em obediência ao
eleição dos membros da Diretoria, corn mandato de
2018, verificanclo-sc terem sido eieitos para o
FtrLl{O, brasileiro, divorciado, irublicilár:io,
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item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à
urn at1o, que terminará em 30 de abril de

cargo de Diretor FETLR.r'^}4.I
residente e domiciiiaclo de Säo Paulo,
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Ilstaclo cle São Paulo, na Rua Alamccia N4inistro llocha Azevedo, no 6i9, apto. 161, Cerqueira

Cesar, CEP 0i.410-û01, poliaclor ria cécluia. de icientidaiie RG 4.b64.869-A SSP SP e do CPF

S5g.S3g.978-68, e p^ril'o-cllgo cie lliretor Vice-Presirlente, O Sr' IlSiDiìÄ.S JCåSE l4ACiÐL,
brasileiro, pubiicitario, casacio, residente e clomiciliado na cidade de São Pauio, Estado de São

paulo, na Ávenicia ltacíre Pereira de Andlacle, no 545, apto.2IB, Boaçava City, CEP 05.469-000,

portaáor da céiiula de identidade RG 3.376.194-2 SSP/SP e do CPF 045.401.158-04. Os

ãiretores, arnbos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos, declarando não

estarern incursos em nenhurn clos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos

moldes do $ 1o, artigo 1.011 do CCB, Lei 10.406102. Em continuação ao item'ob" da Ordem do

Dia, o Sr. Þresiden-te comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorários c1a

Diretoria. Pedindo a palavra, rtrbor os Diretores declararam sua opção por não receber

Lrcnorários, 1Jt'n:d, yez c¡ue ambos possuem outlas fontes de renda para Sua manutenção, Feita a

.,,.¡i;;ão, -r,e.i iljc¡u-s,:: q'iri: iìcllir, rc,;j ias as alegações dos Diretores, ficancio iieiiberacio o näo

..::. i:.1. ,.-. ''.-'t .,.;'.'i,, ',..t,., -t' iì,:i;,..:,,.

Darlrjc s;cquÊr;iciit à Crdcirr do Ðia, infortnori o i:'iesir,ictiLs, c.iLie' cnl

cuiupri¡rcnto ao item "c" da tnestra, colocava em votação a aprovação cie todos os atos

praticados peia Diretoria, ali: a presente ciata. Debatida a matéria e prestaelos os esclarecimentos

solicitados, foi e1a posta ein votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totaliclade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data'

Declarada livre a palavra pala tratar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerïados os trabalhos e suspendeu a

sessãõ pelo tempo necessário à lavlatura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totalidade dos aõionistas, foi esta lida e achada conforme por lodos os presentes, sendo assinada

i:eii:s nresmos. (a.a.) Presiclente - Iìino Feruari Filho; Secrelario - Fernando Piccinini Junior;

Acicnistas - lìjno Feirari, Rino Fer¡¿rri Filho, I-lrothels & Partnet's Parlicipaçöes Ltcl¿r, e Fefiranclo

picci¡ini Junior , representacla por seus administraclores Rino Ferrari liilho e llsiiras José Maciel'

DACLARAMÛS SER C{3PI,4. FTEL I}Ä ORTGINAL AEM PRÓPR{O

-)
Rino ctnrnl

SecretárioP ente
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il.lNO ilF4Itlì.Alif ¡-ILI{f), brasileiro, ilivorciado,

lrli(:iítìrio, ir:siclenlc e clolniciiiaiio lia cidacie cle Säo Pariio,rJt.i

la¡;li.al,
i l i, i.',:i:¡

;n ,,\1,;ut,,;iia ìlittiltro ltocir¿r Azcvc¡lr.;, ti.o 6i 9, apio

rre i|ä l+sar', CLP i)i.Ltti0-00i, 1lc:'taiior ,1¿r cédL;in c1c

identiriarlc .ltG ¿t.664.8 69-C SSP Sir c r1o CPF t-59.539.978-68.

DECLARAI{OS SAR CÓPTA FIEL I}O ORTGINAL
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IIIZZO Asscssoria Contábil S/S Ltdn.
lluft Anto¡io Rod¡igues Cajado, n." 1800, âla A
CEP 13.560-291 - São Carlos - SP -tel 0xx16-33?3.3133

cRc 2sPo19954/0-6 - CNPJ 02.095.632/0001-01
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ACIONISTAS AÇÕES AÇOES CAPITAL
Orciinárias Prefercnciais R$

RINO FARRARI, brasileiro, publicitário, casado, residente

e dorniciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Pauio,

na Rua 5 RF, n.o 216, Residencial Florença, CEP 13'506-274'

portarlor da cédula de identidade RG 1.331.531 SSP SP e do

cPiì 008.283.948-49.

proplicdade 1 5.032
usufruto 15.032
votos 30.064

10,568 914.220,00

plopricdade 1 7.048

usulruto (ii.032)
Yotos 2.C |a

9,'i52 2J5.780,00

16.080 540.000,00

IltìtlTËiiÌRs rin FÄI{Tl{EtrlS P¡\I{TICIPAÇOES l,'lÐz{",
socieriade empresária .limitada coln sede ua cidadc de Sãir

Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n." 4'575' sala 5,

Jarclim Paulista, CEP 01.407-100, insc¡ita llo CNPJ sob no

06.057 .047 1000 1-78, corn seus atos constitutivos arquivados

na JUCESP sob n" 35.2.i874800.0, em sessão de 1511212003,

neste ato representada por seus adrninist¡adotes Fernando

Piccinini Junior, brasileito, casado, publicitário, resiriente e

ciorniciliado na cidacie de São Paulo, Capital, na Rua

Engenheiro Monlevade, n." i66, apto. 11'C, Bela Vista, CEP

01.10S-070, portador da cédula de identidade RG 7.592'564'3

SSP SP e rlo CPIr 039.065.218-00, e Esdras José Maciel,

brasileiro, casado, publicitário, resiclcirîe e dorniciliado na

cicladc de São Paulo, Capital, na Avenida P¡rdrc Psreira de

Andracie, rt.o 545, apto. 21ß, i3oaçava, CEP 05'469-000'

portador da cédula de identidade RG 3.376'194-2 SSP SP e do

cPF 045.401.158-04.

7.920

FERNANDO PICCININI JUNIOR, brasileiro, casado,

publicitário, residerìte e domiciliado na cidade de São Paulo,

bapital, na Rua Engenheiro Monlevade, n.o 166, apto. 11-C,

Beia Vista, CEP 0i.308-070, portador da cédula de identidade

r\G 7.s92.564- 3 SSP SP e do CPF 039'065.218-00'

0 4.000 90.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1.800.000,00

Valor paqo polo ato RS ,50
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Em
eleição dos membros da
2019, verifìcando-se terem
X'ILHO, brasileiro, di

JUCESP PROTOGOLO

0,554,'176/18-0

ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

de um ano, que terminará em 30 de abril de

de Diretor Presidente, RINO FERRARI
e domiciliado na cidade de São Paulo,
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CNPJ 60.883.26110001-29
NrRE 35300474872

ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN^Á,RIA REALIZADA EM 27 Dß. ABRIL DE 2018

Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito às dez

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social localizada nesta cidade de

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

acionistas da sociedade por ações RINO PUBLICIDADE S/4, representando a totalidade do

Capital Social, conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de

Acionistas.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RINO F'ERRÄRI FILHO, que

verificando, preliminarmente, estarem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie,

deu por instalados os trabalhos, convidando a mim, Fernando Piccinini Junior para secretririo.

Assim constitulda a mesa de trabalho, esclareceu o sr. Presidente que de

acordo com o disposto no artigo 124, ç 4o da Lei 6.404176, ficava dispensada a publicaçäo dos

Editais de convocaçäo para a presente Assembleia Geral Ordinária, visto contar a mesma com a

presença da totalidade dos acionistas, sendo ainda certo que todos tomaram conhecimento prévio

darealizaçãlo da presente Assembleia e da ordem do Dia que constará de:

a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras

relativas ao exercício social encerrado em 3 I de dezembro de 2017 ,

b) eleição da Diretoria e fixação de seus honorários,
c) Aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até apresente data, e

d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Dando início aos trabalhos e em cumprimento ao item "a" daOrdem do Dia,

determinou o Presidenteo a mim Secretário, que efetuasse a leitura do Relatório da Diretoria,

relativo à administração do exerclcio findo em 31 de dezembro de20l7 e das Demonstrações

Financeiras, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, Jomal O

Dia SP, ambos edição de 05 de abril de 2018. Procedida a leitura e após apreciados e votados

pela Assembleia, foram os mesmos aprovados sem restrições, com as abstenções legais.
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Estado de São Paulo, na Rua Alameda Ministro Rocha Azevedo, no 619, apto. 161, Cerqueira

Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF

859.539.978-68, e p*u o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. FERNANDO PICCININI
JIJNIOR, brasiieiro, publicitrário, casado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Ruá Engenheiro Monlevade, no 166, apto. 11-C, Bela Vista, CEP 01.308-070,

portador da cédula de identidade RG 7.592.564-3 SSP/SP e do CPF 039.065.218-00' Os

ãiretores, ambos acionistas presentes, assumiram de imediato seus cargos, declarando não

estarem incursos em nenhurrr dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos

moldes do $ lo, artigo 1.011 do CCB, Lei 10.406/02. Em continuação ao item "b" da Ordem do

Dia, o Sr. Þresi¿ente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorários da

Diretoria. Pedindo a palavta, u-bot os Diretores declararam .sua opção por não receber

honorárioso uma vez que ambos possuem outras fontes de renda para sua manulenção, feita a

votação, verificou-se que foram àceitos as alegações dos Diretores, ficando deliberado o não

pagamento de honor¿irios à Diretoria.

Dando sequência à Ordem do Dia, informou o Presidente, que' em

cumprimento ao item "c'o da mesma, colocava em votação a aprOvação de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclar_ecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, verificando-se ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data'

Declarada liwe a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social

e ninguém se manifestando, o Sr. Preiidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a

sessãõpelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, com a presença da

totafidáde dos acionistas, foi esta lida e achada conforme por todos os presentes, sendo assinada

pelos mesmos. (a.a.) Presidente - Rino Ferrari Filho; Secretário - Fernando Piccinini Junior;

Àcionistas - Rino Ferrari Filho - Brothers & Partners Participações Ltda., representada por seus

administradores, Rino Ferrari Filho e Esdras José Maciel - Fernando Piccinini Junior - Ricardo

Ferrari - Clélia Cavalcanti Ferrario representada por Rino Fena¡i Filho - Fláminio Ferrari Neto,

representado por Christiana Tony Ferrari.

DECLARAMOS SER CÓPIA F'IEL LAVRADA PRÓPRIO
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RII\O; FUBLÍCTDADE SA

c¡tPJ 60.883 .261 I 0001-29
NrRE 35300474872

REGTSTRO DE PRISENçA DE ACTONTSTAS
¿.ssnMsr.ÉrA cERAL onnntÁ.RrA REALTzADA EM 27 Dß, ABRrL DE 2018

ACIONISTAS AçÕES açÕrs CAPITAL
Ordináriar Preferenciais R$

RINO FERRARI FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Capital, na Alameda Minisþo Rocha Azevedo, n.o 619, apto.

l6l, Cerqueira Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de identidade RG 4.664.869-
0 SSP SP e do CPF 859.539.978-68.

20.806 11.994 738.000,00

BROTHERS & PARTNERS PARTICIPAçOES LTDA., sociedade empresária

limitada com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 4.575, sala

5, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob n'06.057.047/000178, com

seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob n'35.2.1874800.0, em sessão de

l5/nn0ß, neste ato representada por seus administradores Femando Piccinini Junior,
adiante qualifìcado, e Esdras José Macíel, brasilei¡o, casado, publicitário, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Padre Pereira de Andrade, n.'
545, apto. 2lB, Boaçavq CEP 05.469-000, portador da cédula de identidade RG
3.376.194-2 SSP SP e do CPF 045.401.158-04.

7.920 16.080 540.000,00

FERNA¡ÍDO PICCININI JUMO& brasileiro, casado, publicitário, residente t

domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Engenheiro Monlevade, n.o 166

apto. I l-C, Bela Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identidade RG 7.592.564'

3 SSP SP e do CPF 039.065.218-00.

0 4.000 90.000,00

RICÄRDO FERRARI, brasileiro, casado, adminisüador, residente e domiciliado n¡

cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, n" 216, Residencial Florença
CEP 13.506-274, portador da cédula de ldentidade RG 26.801.800-5 SSP SP e do CPI
327.968.908-21.

3.758 2.642 144.000,00

CLÉLIA CAVALCA¡{TE FERRARI, brasileirq empresária, divorciada, nascida aos

06 de agosto de 1954, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro, Estado de Sãc

Paulo, na Rua 5 RF, n" 216, Residencial Florençq CEP 13.506-2'14' portadora da cédult
de identidade RG 4.664.359 SSP SP e do CPF 859.539.898-49, neste ato representadt
por seu procurador, Rino Fenari Filho, já qualificado, conforme procuração lawada fu

folhas 1721176 do Livro de Notas no 705, do 3o Tabelião de Notas e de Protesto de Letra¡

e Tltulos da Comaroa de Rio Claro, Estado de São Paulo.

3.758 2.642 144.000,00

FLAMINIO FERRARI NETO, brasileiro, solteiro, menor impúbere nascido aos 22 dt
julho de 2006, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, nt
Rua 5 RF, no 216, Residencial Florença" CEP 13'506-274, portador da cédula dt
identidade RG 60.295.361-3 SSP SP e do CPF 472.360.508-81, neste ato representadt
por sua mãe, CHRISTIANA TONY FERRARI, brasileira, viúva, do lar, residente t
domiciliada no mesmo endereço do representado, portadora da cédula de identidade RC
29.167.382-X SSP SP e do CPF 212.486.538-23.

3.758 2.642 144.000,00

TOTAIS 40.000 40.000 1.800.000,00

SERCÓPIA DO ORIGINAL PRÓPRIO

Junior
bléia

Rino
Presidente da
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RI|{O:PUBLI IDADE S/A
CNPJ 60.8 1/0001-29

NIRE 353 74872

AssEMBLÉr¿ cBner, onnnÁRl¿ A EM 15 DE ABRIL DE 2019

Aos quinze dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove às dez

horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordi em sua sede social localizada nesta cidade de

São Paulo, Capital, na Avenida 9 de Julho, n.o 575, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, os

acionistas da sociedade por ações RINO S/4, represen tando a totalidade do

Capital Social, conforme verificado pelas assi constantes no Livro de Presença de

Acionistas.

Assumiu a presidência dos alhos o Sr. RINO FERRARI FILHO, que

verificando, preliminarmente, estarem atendidas as disposições legais aplicáveis à esPécie,

deu por instalados os trabalhos, convidando a mim Femando Piccinini .Tunior para secretário.

Assim constituída a mesa trabalho, esclareceu o Sr' Presidente que de

acordo com o disposto no artigo 1,24, g 4o da Lei 6.404/76, ficava dispensacla a publicação dos

Editais de convocação para a presente Assemblei Geral Ordinária, visto contar a mesma com a

presença da totalidade dos acionistas, sendo ainda

darealização da presente Assembleia e da Ordem

a) leitura, discussão e votação do relatório

que todos tomaram conhecimento prévio

Dia que constará de:

Diretoria e das Demonstrações Financeiras

relativas ao exercício social encerrado em 31 de d de 201 8,

b) eleição da Diretoria e fixação de seus

c) Aprovação de todos os atos praticados Diretoria até a presente data, e

d) outros assuntos de interesse da

Dando início aos trabaihos e cumprimento ao item "a" da Ordem do Dia,

determinou o Presidente, a mim Secretário, que

relativo à administração do exercício findo ern 3
a leitura do Relatório da Diretoria,

de dezembro de 2018 e das Demonstrações

Financeiras, documentos esses publicados no Oficial do Estado de São Paulo, e, Jomal O

Dia SP, ambos na edição de 05 de abril de 2019 a leitura e após apreciados e votados

pela Assembleia, foram os mesmos aprovados restrições, com as abstenções legais.

Em seguida, em obediência ao item "b" da Ordem do Dia, procedeu-se à

eleição dos membros da Diretoria, com mandato de um ano, que terminará em 30 de abril de

2020, veriftcando-se terem sido eleitos parq o de Diretor Presidente, RINO FERRARI
FILHO, brasileiro, divorciado, publicitário, resi e domiciliado na cidade de São Paulo,

DA CAFITAL
Paulo/41û7

ça presentê
com )

rFRANCISCA DE
Escrevente

PINHO IZIDORO
Autorizado

Valor pago Pelo ato R$ 3'60
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Estado de São Paulo, na Rua Alameda Ministro
Cesar, CEP 01.410-001, portador da cédula de i

Declarada livre a palavra
e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente

Azevedo, no 619, apto. 161, Cerqueira
RG 4.664.869-0 SSP SP e do CPF

2

859.539,978-68, e para o cargo de Diretor V o Sr. FERNANDO PICCININI
JUNIOR, brasileiro, publicitario, casado, residen e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Engenheiro Monlevade, no 66, apto. 11-C, Bela Vista, CEP 01.308-070,

portador da cédula de identidade RG 7.592 3 SSP/SP e do CPF 039.065.218-00. Os

diretores, ambos acionistas presentes, de imediato seus cargos, declarando não

estarem incursos em nenhum dos crimes que

moldes do $ 1o, artigo i.011 do CCB, Lei 10.40 2
à discussão a fixação dos honorários da

declararam sua opção por não receber
Dia, o Sr. Presidente comunicou gue estava a

Diretoria. Pedindo a palavra, ambos os

honorários, uma vez que ambos possuem outras de renda para sua manutenção, feita a

votação, veriftcou-se que foram aceitas as

pagamento de honorários à Diretoria.

Dando sequência à

dos Diretores, ficando deliberado o não

do Dia, informou o Presidente, que, em

cumprimento ao item "c" da mesma, colocava em votação a aprovação de todos os atos

praticados pela Diretoria, até a presente data. De a matéria e prestado s os esclarecimentos

solicitados, foi ela posta em votação, ter sido aprovada, pela totalidade dos

acionistas da companhia, todos os atos praticados Diretoria, até a presente data.

tratar de qualquer assunto de interesse social

por encerrados os trabalhos e suspendeu a

a exploração de atividade empresarial, nos

. Em continuação ao item "b" da Ordem do

sessão peio tempo necessário à lavratura da ata. Reaberta a sessão, com a Presença da

por todos os presentes, sendo assinadatotalidade dos acionistas, foi esta lida e achada co

pelos mesmos. (a.a.) Presidente - Rino Ferrari ; Secretário - Femaudo Piccinini Junior;

Acionistas - Rino Ferrari Filho - Brothers & Participações Ltda., representada por seus

administradores, Rino Ferrari Filho e Esdras José - Femando Piccinini Junior - Ricardo

Fenari - Clélia Cavalcanti Fenari, representada
representado por Christiana Tony Fenari.

Rino Fenari Filho - Flamínio Ferrari Neto,

DECLARAMOS SER CÓPIA FIEL DA ORI INAL EM LIVRO PRÓPRIO

F ernand i Junior

40 TABËLIÃO DE NOTAS DA

qu€ confer€
aprosentado, dou fó.

JlJL, ?Or{
335.2\5/19-5 

---ilrillll]llllililllllillllllilllllllllllillllllllililllil

FRANCISCA DE PINHO IZIDORO
Escrevente Autorizado

Valor pago pelo ato R$ 3,60

l

rrarl

2 6. JUtt,20lgl

¡ü

ori
+
9ud
!qã

39É¡o5lo<

274



¡aa a¡rñ rðr a

00 4872

RII{"O, PIÍB ESA
CNPJ 60.883

NIRE 353

REGISTRO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

SER CÓPIA

DE ACIONISTAS
A EM 15 DE ABRIL DE 2019

PRóPRIOORIG AL LAVRADO

Fernand ccinini Junior
rio da Assembleia

TABELIÃO OE OA CAPITAL

dê Julho, ¡1407 - Paulo/

a presonte

cópia
mm)

,1 
2 Jl]L,

PINHO IZIDORO
Autorizado

Rino
P idente da Ass ta

É

CAPITALAÇOES AçÕESACIONISTAS
Preferenciais R$Ordinárias

738,000,0020.806 11.994

liado
apto.

RG

16.080 540.000,00

lade enrpresária
Julho, n.o 4,575,
)s1.047/000178,
100.0, em sessão
nando Piccinini
do, publicitário,
Padre Pereira de
rr da cédula de

'1.920

PARTNERS PARTICIPAÇÕBS LTDA., socie

limìtada com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida 9 de

sala 5, Jardim Paulista, CEP 01.407-100, inscrita no CNPJ sob no 06.

com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob no 35'2'1874
de 15/12/20Q3, neste ato representada por seus administradores Fe

Junior, adiante qualificado, e Esdras José Maciel, brasileiro, cas¿

residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida

Andrade, n.o 545, apto. 2iB, Boaçava, CEP 05.469'000, portadr

identidade RC 3.376,194-2 SSP SP e do CPF 045'401.158'04,

BROTI.IERS &

90.000,000 4.000

residente e

levade, n.o 166,
lade RG

FBRNANDO PICCININI JUNIOR, brasileiro, casado, publicitário
domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Engenheiro Mor
apto, ll-C, Bela Vista, CEP 01.308-070, portador da cédula de identi
7'592.s64-3 SSP SP e do CPF 039,065.218-00.

2.642 144.000,00

domiciliado na
encial Florença,
SSP SP e do CPF

3.758

RICÄRDO FERRA,RI, brasileiro, casado, administrador, residente t

cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 5 RF, no 216, Resir

CEP 13.506-274. portador da cédula de identidade RG 26'801 '800-5
32',t .968.908-21,

144.000,003,75 8 2.642

'a, maior, nascida
aro, Estado de
f4, portadora da
l, neste ato
nforme
Tabelião de

rdo de São Paulo.

cLÉLIA CAVALCANTE FERRARI, brasileira, empresária, soltei
aos 06 de agosto de 1954, residente e domiciliada na cidade de Rio C
São Paulo, na Rua 5 RF, n" 216, Residencial Florença, CEP l3'506'2
cédula de identidade RG 4.664.359 SSP SP e do CPF 859'539.898-4
representada por seu procurador, Rino Fenari Fillto, já qualificado, c,

procuração lavrada às folhas 172/176 do Livro de Notas no 705, do 3'

Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de fuo Claro, Est

2.642 144.000,00

nascido aos 22
,do de São Paulo,
da cédula de
ato representado
lar, residente e

de identidade
3.758

FLAMINIO FERRARI NETO, brasileiro, solteiro, menor intpúberr
dejulho de 2006, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro, Est
na Rua 5 RF, no 2 I 6, Residencial Florença, CEP I 3.506-274, portado

identidade RG 60.295.361-3 SSP SP e do CPF 472.360.508'81, nestt

por sua mãe, CHRISTIANA TONY FERRARI, brasileira, viúva, dr

domiciliada no mesmo endereço do representado, portadora da céduk
RG 29.167.382 SSP SP e do CPF 212,486.538-23'

1.800.000,0040.000 40.000TOTAIS

Valor Pago pelo ato R$ 3'60
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RIINO COM

Área de atendimento

Helara Cristina Venturoso
Formação: superior completo
Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

0
Äv. Nove de Julho, 4.t75 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1l) 2I55-81O0l3886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C O fTl THE GL0BAL INDEPENDENT C0MMUNICATI0NS NETWORK
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Universidade

Metodista
de São Paulo

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que HELARA CRISTINA VENTUROSO

(Matrícula n.o 21059) concluiu no segundo semestre de 1992 o curso de

COMUNICAÇÃO SOCIAL com habilitação em PUBLICIDADE E

PROPAGANDA, desta Universidade.

DECLARO, outrossim, que a referida aluna colou grau em 01 de março de

t993

São Bernardo do Campo,77 de dezembro de2012

M'de Cavalcante

Auxiliar de Secretária Acadêm ica

RG:11 1-7

' ,,, i ,li

Tel.: (11) 4366.5ooo
vr/vì/vr/. m etod i sta. b r

I

Câñpur Budq6 Râmos
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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVrÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com
sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,
Capital, inscrita no CNPJIN4F sob no 60.883.2611000I-29, neste ato
representadas pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada
simplesmente Contratante; e, de outro lado, FIELARA CRISTINA
VENTUROSO, residente e domiciliada na Rua Engo Jorge Oliva, 40I, apt"
52 -YiIa Mascote - S.Paulo - SP, CËP: 04362-060, inscrita no CPF/IvIF
sob no 149.266.628-92, doravante designada simplesmente Contratada,
têm, entre si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1'- Objeto

A Contratada executará serviços como Executiva Sênior de Atendimento
ao cliente, para a Contratante e seus clientes.

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada recebera
mensalmente o valor de R$ 3.300,00 ( Três Mil e Trezentos Reais).
Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas
NFS até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo
qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno
direito, sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, por qualquer das partes, ou ainda por
ocorrê?icia de caso fortuito ou de força maior, nos termos do que dispõe o

& único, do artigo 393, do CC. \N
OA

DÉ
455 -

quo

)I

SP
2 1 t.lAl0 2019

o
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Cláusula 4u - Confidencialidade

A Contratada obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas
as informaÇpes: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que
tiver conhecimento ou acesso em razäo da execução deste contrato, assim
como não divulga-los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese
alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante
autorização por escrito da Contratante,

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para evitar que
pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se
expressamente por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5" - Obrigações da Contratada

A Contratada executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de
qualidade 'e segurança aplicáveis a 

- 
trabalhos desta natr$eza,

responsabilizando-se pelo fiel e exato c¡rmprimento do objeto deste
instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e
previdenciário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do
presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O p¡esente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a

Öontratada e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo
a Cóntratada, integral responsabilidade por qualquer penalidade ou ação
qúe a Contratante venha a sofrer por terceirgs, relativamente aos serviços
ora ajustados.

Cláusula 6u - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando a Contratada, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por
prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços à Contratada,
podendo a Contratante, quando precisaro contratar outra empresa ou
profissional com atividade igual ou semelhante à da Contratada.

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja,
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02
(duab) viad de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas.

i:

São Paulo ,20 de MAIO de 2003
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RNO COM

Área de atendimento

Andréa Sanchez Faraco
Formação: superior completo
Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

0
Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1l) 2155-8300 13886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I E E fll THE GLOBAL INDEPENDENT COMMUNICATIONS NETWORK
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credencia,da pelo Decreto de 12-11-1992

cuRso DE coMuNrcAÇÄ.o socrAl,

Reconhecido pelo Decreto n.o 74.384
cle 09/08/1974 - D.O.U. L2/08/74

APOSTILA

Universldade Anhembi Morumbl
O diplomado concluiu nesta Universld.ad.e ¿

Habilitação em

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

São Paulo, 09 ds Outubro de 1g9B
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Chofe do S.R.D.
GOLIN BARBOSA
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o DE SERVIçoSCONTRATO DE PRESTAç

pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBL¡CIDADE S/4, sociedade anÔnima fechada'

com sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4.575, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP:

014107-100, inscrita no cNPJ/MF sob n.o 60.883'261/0001-29' Cadastro Estadual sob n'o

1.190.731-2,nesteatorepresentadopelosÓcioPresidente,Sr.RlNoFERRARIFlLHo'
brasileiro'divorciado,publicitário,portadordoCPFsobn.o859.539'978.68,doravante

designada simplesmente de CONTRATANTE; e' de outro lado' Andrea Sanchez'

empreendedorindividual,comsedenestacidadedeSäoPaulo,Capital,naRuaPiracema,n.o

110,AP92,Santana,cEP02460.040,inscritanoCNPJ/MFsobn'o.193.908.268-45'
doravante designada simplesmente CoNTRATADo, têm, entre si, justos e convencionados, o

presentecontratodeprestaçåodeserviços,queseregerápelascláusulasseguintesepelas

condiçöes de preço, forma e termo de pagamento, responsabilidades' direitos e obrigaçöes a

seguir descritas:

CLÁUSULA IA - DA AUTONOMIA PLENA DA CONTRATADA;

parágrafo lo - o coNTRATADo prestará os serviços ora contratados em plena autonomia'

näo havendo qualquer subordinaçåo em relaçåo à CONTRATANTE'

parágrafo 20 - o prÓprio GONTRATADO, na qualidade de prestador de serviços', estabelecerá

e concretizará, a forma de realização dos serviços pactuados no presente instrumento'

Parágrafo 30 . o CoNTRATADo, em razâo de sua autonomia plena, pode prestar serviços

para quais e quantos tomadores desejar, sem necessidade de solicitar qualquer autorizaçåo ou

manifestaçäo da CONTRATANTE, nesse sentido'

Parágrafo 40 . Em se tratando de relaçåo de natureza civil/comercial, sem vínculo

empregatfcio, eventual falha, defeito ou imperfeiçäo nos serviços prestados pelo

CoNTRATADO, ao mesmo seråo aplicadas as cláusulas posteriores e as regras do cÓdigo

Civil brasileiro'

ParágrafoSo.TendoemvistaaautonomiadoCoNTRATADO,estepoderáestabelecersua
prÓpriajornadadetrabalho,ficandocivilmenteresponsávelporeventuaisatrasos'prorrogaçöes

ou negligências a que der causa e que sejam relativas aos serviços contratados

CLÁUSULA 2A _DO OBJETO;

O presente contrato teve como origem' proposta de prestaçåo de serviços de
o

serviços de redaçåo apresentada pelo CONTRATADO àco

dessa proposta, firma-se o presente instrumento' cujo objeto

autônomos, técnicos, sem exclusividade' de assessoria de

ffiffi
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Parágrafolo.Pelopresenteinstrumento,oCONTRATADO,sempreque|heforsolicitado,se

obrigaaprestarosseguintesserviçosàCoNTRATANTE:GerentedeContas'paraa
contratante e seu clientes.

CLÁUSULA 3A - DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO;

Pelaprestaçäodosserviçosoraajustadaeacimadescrita,aCONTRATANTEpagaráao

GONTRATADO, o valor mensal de R$ 5'318'50 (Cinco Mil' trezentos e dezoito reais e

cinquenta centavos ), condicionado à prévia apresentaçåo dos serviços nos termos ajustados e

a emissåo e entrega da nota fiscal dos serviços correspondentes'

parágrafo lo - A inadimplência em relação à cláusula anterior ensejará a imediata interrupção

daprestaçåodosserviços,bemcomoarespectivaaçåodecobrança,acrescidadejuros'
correçåo e multa de 1OVo, à critério do CONTRATADO'

parágrafo 20 - os pagamentos seråo realizados todo 50 dia ritil de cada mès' vencendo-se o

primeiro pagamento a partir do encerramento do mès de assinatura do presente contrato'

Todos os impostos e/ou contribuiçöes incidentes ou devidas pelos pagamentos efetuados pela

CoNTRATANTE em favor do CoNTRATADO, à cargo desta ficaräo'

CLÁUSULA 4A - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO;

o CoNTRATADO executará os serviços aqui estipulados dentro dos padröes de qualidade e

SegurançaaplicáveisatrabalhosdestanaturezaeexigidospelacoNTRATANTE'
responsabilizando-sepelofieleexatocumprimentodoobjetodesteinstrumento.

parágrafo 1o - o CoNTRATADO se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de

assessoria de imprensa a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua

consecuçåo'

parágrafo 2o - É de responsabilidade do CONTRATADO empregar todo o seu corpo técnico

para a realizaçåo de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada' bem como para a

soluçäo e prevençåo de eventuais problemas, sendo totalmente responsável pela

administraçåo destas atividades'

parágrafo 30 - Deverá cumprir prazos, obedecer às instruçöes da CoNTRATANTE sobre os

termos dos serviços a serem prestados, além de prestar informaçöes à CoNTRATANTE

Semprequeestalhesolicitar,informandosobreaexecuçäodeseustrabalhosedemais
detalhes sobre a execuçäo de suas atividades'

Parágrafo 4o - Considerando a ausência de subordinaçåo jurldica'

atender às demandas dos serviços contratados no tocante a

CONTRANTANTE, podendo, contudo, recusálas mediante o

R$ 5.318,50 (Cinco Mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta

4o, do art. 442'8, da CLT.

o
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CLÁUSULA 5â - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE;

A CoNTRATANTE deverá fornecer ao CoNTRATADO, todas as informaçöes necessárias à

realizaçäo dos serviços que a ela solicitar sejam prestados, devendo especificar os detalhes

necessários à perfeita consecuçåo dos mesmos'

parágrafo 1o - A CONTRATANTE se obriga a apresentar ao coNTRATADO', quando

solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presento contrato

de assessoria de imPrensa.

parágrafo 2'- A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento ao CoNTRATADO' em

conformidade com o previsto na cláusula 3â deste instrumento'

CLÁUSULA 6A - DO PRAZO;

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado'

CLÁUSULA 7A - DA RESCISÃO;

o presente instrumento de contrato poderá ser rescindido sem Ônus e a qualquer momento por

qualquer uma das partes, desde que a parte interessada encaminhe a outra' notificaçäo escrita

com antecedência mínima de 30 (trinta)dias'

Parágrafo 1(, - A rescisåo do presente instrumento de contrato não extingue os direitos e

obrigaçöesqueaSpartestenhamentresieparacomterceirosequedecorramdosserviços
prestados.

CLAUSULA 8A - DA CONFIDENCIALIDADE;

Dada a natureza dos serviços ora contratados, obriga-se o CoNTRATADO' a manter na mais

absoluta confidencialidade, todas as informaçöes, dados, documentos' metodologia e demais

elementos a que tiver conhecimento ou acesso em razåo da execuçäo deste contrato' assim

como, näo divulgá-los a quem quer que seja e em qualquer época, sob hipÓtese algum.a, sob

penaderesponderporperdasedanos,salvomedianteautorizaçäoporescritoda
CONTRATANTE.

precauçöes necessárias para evitar que
Parågrafo 1o - O CONTRATADO tomará todas as

pessoas estranhas às relaçöes comerciais das

supracitadas, obrigando-se expressamente por todos

CLÁUSULA 9A - DAS DISPOSIçÕES GERAIS;

partes tenham acesso às informaçöes

os atos e omissöes
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Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e previdenciário

devidos em decorrência direta ou indireta da execuçäo do presente instrumento seräo de

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO'

Parágrafo 1o - O presente contrato é regido pelo CÓdigo Civil e pelo disposto no art' 442-8' da

cLT, de modo que nåo gerará vfnculo de natureza trabalhista entre as partes' nem mesmo

entre eventuais assessores e/ou colaboradores do CONTRATADO, assumindo esta a integral

responsabilidade por qualquer penalidade, perda ou dano que a CONTRATANTE venha a

sofrer em razäo deste contrato e relativamente aos serviços ora ajustados'

parágrafo 20 - O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as

partes, seus prepostos e sucessores a qualquer tftulo, por prazo indeterminado'

Parágrafo 30 - O presente contrato nåo tem caráter de exclusividade para nenhuma das partes'

ficando ambas, reciprocamente autorizadas a contratar oS mesmos serviços com outros

interessados.

parágrafo 40 - Eventualmente, conforme o serviço a ser prestado pelo CoNTRATADo'

mediante sua prévia solicitaçåo e/ou os interesses dos clientes da CONTRATANTE' poderá' o

CoNTRATADO, se valer da estrutura ffsica e ambiente de trabalho da CoNTRATANTE para

execuçäo de seus serviços, obrigando-se o ÇQNTRATADO nessa hipÓtese, a seguir fielmente

as normas de conduta da CoNTRATANTE e os horários de funcionamento desta'

Parágrafo 5o - Qualquer alteraçäo nas cláusulas do presente contrato, referente ao objeto'

prazo, valor e forma de pagamento dos serviços contratados, deverá ser feita através de termo

aditivo.

CLÁUSULA lOA - DA MULTA;

A parte que infringir qualquer das cláusulas previstas no presente contrato pagará a outra

parte, multa correspondente a2OVo (vinte por cento) sobre o valor das 10 (dez) últimas notas

fiscais de serviços emitidos pelo CONTRATADO'

cLÁusuLA 1la - Do FoRO DE ELEIçÃO;

As partes elegem o Foro Central da comarca de säo Paulo, Estado de säo Paulo' com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

questöes originadas do presente instrumento'

E, por estarem justos e contratados, os contratantes assinam este

de igual teor e forma e para um sÓ efeito, na p

presenciaram e que também assinam o presente instru mento
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Säo Paulo' 02 de Maio de 2013

RINO EL

Testemunhas

CARLOS ALBERTO DIAS

CPF: 040.331'888-27

CONTADOR

ELA DOS

CPF: 312.668.208-17

Depto, de Recursos Humanos
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