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Programa de Padre Alessandro Campos passa a serv exibido às sextas na TV Gazeta

Foto:Ricardo Nóbrega

Pubticâda etu ?5/08/201 7 às 1 2:14:4ó

,
(https:/ltwitter-com/iÍ]tent/tweet?

f text= Prcúama+ô+Pàdre+Ales5âôd rolCâm p'os+passai â+ ser+ ex ibido+%C3%Aos+sextâs+na+TV+Gâzetà+%23sitenatelinha

(https://v!.ri1,v.Íâc&trpk-tiíúsà{8fu ôqÊbêrrÀh{og
u=http:/,6itlffiogÍuE}ô1frdtErÀle55ândlo+Campo5]passã+ã*sêr+exibido+%c3%A0s+sexta5ínaiTV+Gazeta)

camoos-estreia-neste-domineo-na-tv-sazeta-1O95OO.oho), o programa "Festa Sertanejâ", do recém-contratado Padre Alessandro Campos,

muda de dia e horário na TV Gazeta.

A partií de hoje {25), a atração irá ao ar de maneirã rnédita às sextas-feiras, 2 2 h 30. Além Cisso, se8uirá aos domintos, mas com a edição

reprisada, às 18h.

Nesta sexta, Padre Alessandro recebe os amigos Sergio Reis e RenatoTeixeira que, acompânhados dos ilhos, irão relembrar grandes

sucessos dessa parceria que dura desde os anos 19ó0.

https://natel inha. ud .corn .ú lnc,.iciaÉ,l2017/OSl2Slprogram a-de- paor+ alessâÍtdrocam pos- pâssa + se. - exibidc âs- sêxtas- na-tu-gazet+ 1 í 0000-úp 15
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2Vnlnfl PÍograma de Padre Alessardro Campos pêssa a ser exiudoà sêxtas na TV Gâzêta

7'Festa iertaneja" marca a volta dos programas de auditório da TVGazeta.

Com a mudança, o "Todo Sêu" de RonnieVon perde um dia na programação e seguirá de segunda a quinta, às 22h3o

,
(https://twitter.€om/intent/tweet?

í text = 
pÍ(trama+di+ padre+Alessandro+Campos+passa+a+seÍ +exibido+%C3%AOs+sextâ§+na +TV+Gâreta+%235 itenatelin ha

(https://wv!vr.f a.6úpkaóíE*6r&ôqGb€IEÂtticP
U=http|/lhdffio5Ysrta}HbdtEtÀ|e§sândro+câmpos+pas5a+a+5er+exibido+%c3%A0s+5odas+na+TV+Gazeta)

TAGS:

Gazetâ (https://netelinha.uol.com.brllrus€á/?s=Gazetâ) ÍV Gezetã (https://nâtelinhà.uol.com.bílbuscá/?s.TV Gazete)

Alêssándro Cãmpos (https://natelinhe.uol.com.brlbü§ca,45= AlessendÍo Câmpos)
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Descrnso Ertingui! â Renca Núnca virasÍo de cobrâ

Reinaldo cottino é cotado
para assumir "cidôdê Alêrta"
êm férias de Luit Bacci

vitor Fasano Íaz video
revoltado com o presidentê
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'Deisortê', diz Ney
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27 t11i2A1i Gazeta contrata padre serEnqo para coírcoíaeí com Falrstáo e Faro - 0307/2017 _ UOL TV ê Famoso§
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Gazeta contra[a padre sertanejo para concoTrer com Faustão e Faro

Vpàdre Alessànctro Campos ãssina contrato com ã Gazetà ao lado da supeí nientenoe oe píoEíamêçào l\4annês RodnqLJes

Do UOL, êm São Pâulo

0310712017 1Uh47

vO paclre Aiessardro Campos, conhecidc coínc 'pàclre s-oil.,-.elo . ass nou contialo con a IV Gazeta rresta sequnda feiía {J)

ilplcsentaclor le a Llm programil de audilc io aos clominçlils ô L'arlil de 5 de aÇosto as 18h, e (:or'l'crrer-á con'l 'Díririnqão do

Faust;o'. da Gicrbo "horâ do Faro" .i3 Recortl. e Eliail.r' ti, SBi

o programa cle Alessandío Can]pos levará sêu irLjme e sel

programa corr plateia aos domingos. Segundo a emissora

oe àmor c Íé". .iren r oe exrbir orúsica sertanetê.

c)

,gravado às segundas-ÍeiÍas no audllorio da Gazêta. que volta a ter um

ã nova atraqào 'rêflêtira sobÍe questões da ,/ida e lransmilirá nlensagens

Alessandro Carnpos tarn0én está no ar na Rede Vida e nê Rede Sccr,i,) 2i e ilc,r-â n3s d,,ês enrsscres ale 21 de dezemb[o. Ele

íicou mals cofhecido en", outrà ry católica. ê Apa,ecida. orde êil.esênlorl o prc.lranê 'Ailareclda Serlanela ' d!r[a nte do]s anos. O

padre irediu oernrssão ír(i liT íe 1015

Nã I V Ap.rrecida. Alessandrg i)roiaqonizcu ur'rla qêle lenrbra.lã ilie lrojÊ

;po9 íreraler a pãcier:cra llorol,e o nrlcroforr. cla c,rplJ scrta;rqa A< Cdi\
aqui'. disse Dara Um Drí)dirlor: O vrder) ,,rfêlizc,l ir5 ,ido,; :j ).'.t..

hnps:/,itveÍamosos. úol .com . br/noticias/redacad2017l07l03lgeet*canlraia" padre.sertanejc paraconcorrer- com- faustaqe-faro.hlm 1t3
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ftle, ret. Ein nraio de 2015. ele scitou um p:rlavrão ôo viv(
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Gazeta contrata padre sertanejo para concoÍrer coan Faustãô e Faro - 0307/2017 - UOL TV e Famo§o§

.,,.t eliotiflho
.. .) 03ta1 t2A11 79h23

I

at 01107;2017 22h00

Flco mc têrquniÂní)'.r o .t(re ie\'â ur'n sea hulreno ê ssarisuí Fãuslao or

Ô I â Resporte, tilsrr.st3s lil v I

VER [,4AIS CON,4ENTARIOS V

(Q Facebook Messenger

ReaeSô.rs prrnc pa ' rlolrc ês dr) Cla E i(

httpslftveíam osos. ud .coÍn .b/noticias/redacad2o17 tO1 fBlg?P.d€-.ccr]|lí alàpadre serLando paíê concoí rer'com-fuustace-faro.htrn z3
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Gazetâ contrata padre sertanqo para concorrer coín Faustão e Fâío - 0307/20í7 - UOL TV e Famos6
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Saiba quem é a mulher quê publicor.l ofensas racistas à filnã de

Gâqliàsso

Volta de Mârcello Novaes poderá agiHr "O OutÍo Lâdo do Paraíso'

Prôduçoes da Globo estão ern alta na ry do Chile

http§/tveÍamco§. ud .com . br/noticias/rêdacad n1n\7 n3lgazda-cc,nÍaia- pêdrÊ seítaíg o paÍa co.rcorreí'com-faustace faro. hfn 3/3
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O{icial: .iTGENDA DE SFIOWS Página I de 7

ê' mâts Píóxmo blog), CÍ,ar.nr blog L.g n

aficial

AGENDA DE SHOWS

E neslâ semânâ Padre Alessandro CaÍnpos eslará eín Sergrpe Íúinas Gerâis e gâhral Ouem

PA0nt l.$5at{0f,0 (|Jí P05 . a6ír0Â

Googlê+ Bacige

Padre Alessandro Campos

G* sesul,

I r9?...r/r.,à:

Conira os pórrmos shows ê a agêndâ de #Olrlubrol

'1 8/09 - Nossa SenhoÍa dâs OoreíSÉ
19/09 - lpatrnga/MG

20109 - Sáo Oesiderio/BA
24109 - Luzánid8o
25/09 - Sào lvrgueÍdos CampoíAL
26109 - Águâs Lmdas de Goiás/GO
27l0S - Jaibal[4c

02/10 - Ponlá Grossa/PR
04/10 - Apareodâ./SP

09110 - Rio GrandêlRS
10/í0 - Santiágoi RS

11/10 - Chapeco/Sc
12lí0 - Pono Alegre/Rs
16/10 - Bage/RS

17110 - Pâsso Fundo/RS

18/10 - Câxias do SUURS

23/10 - Senlã 8árbara do Leste/MG

24110 - Djvrnópolis/Mc - TELETOM

Esperamos vocêr

Googlê+ Foilowers

Padre Àlessandro Campos

Ad,ciona. aos cúcuros

mil 8r
-ê§ffi&§
§ ilJ?.;.p
ru§üM&
1.19? me ad clonaram a

E oia 16/08 é a vez de

http ://padrealessandrocamposfaclube. blogspot.com. br/p/agenda-de-shows.htm l 2711U2017
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Sumaré/SP receber o PaCre Alessardro Cempost
Se você e da crdade e regráo. náo peÍcê a eare sho eínooonânte

lnfo.mâções. ponlos de venda e ingÍesscs onllne
htip r/vÀr.,,r' showsca rôrnas Com brr ;p6d€ alessarrr:iro ;éÊtpos-l

Está chegando o dia do show rnedrto em Cuíitibal
Pelê primeira vez, um shô/v com o cenáno do OVO do Padre Alessandm Camposl

Oia 24107 no Teêtro Positivo lníoÍmaçóes e ingressos: (41) 3317-3000 ou peto

srte hllp:;iwww 1eâtroposriivo com o.r lpadre-alessand.c-:amEos

Náo perca este show inéditor Conlo coÍn sua presenÇal

íSunshine *SL.rnshrnePrcducoes *PadreAlessêndroCêmposfPgdresertanejo #PeAless3ndro
Câmpos *Sena.elo f Show *Agenda*C!fl 1rba êTeatroPosi!vo

Alessandro Coneâ de Campos. nâsceu em 17

dê íêvêrero dê 1982 eln Guaralrnguetá (SP)

Sla vocaÇão de pâdre começã desde bebé,

sla mãe dLz que leve a cêrlezâ qle elê Í,â §er
padre desde que ele saiu do hospilalFrêi
Gâlvão enrolâdo no véu de uma Ireim Com um

ano de idâdê. s!âlamí|a mudou-se paía Moql

das Cruzes ISP) Ao§ sêle anos €le dlu qlelá
bÍncâva de celebrar !§sês com ã cam§olá
de sua avo. e com sucôde gíosella e borâcha

maria Ao§ dez anos rornou-se corornhâ ê

têmbém a canlârno coraldâ qrêjâ com sua

mãe e rrÍnã Durante esle lempo conhêceu o

PáÍsco Pe Oíêu MaAo Aosl.êze anos o Pe

Oíeu l,tialo o encami,,,hou pârâ o Seúinario
onde nrcrcu sua caminlrada cheÉ de

diÍculdâdês, aié que aos 23 âíros consegui! sê

ordefiâr padÍê em Resende (R.J) O gosto do

Pe AlessandÍo p€h muslcê senaneia é

ligúlrfla pors veo de,]ma Íamrrlâ ae musrcos do

intenor Logo depols mudou-se pêÉ AÍês â e

comeÇou se! mrnr§iéno, ele resolvêu mudâr.

Íormando Lrma nova maneÍa de evangelizaÍ.
ô! seja al.âves dê musrca sêíanela Enláo
íesoiveu lârcai â mrs§a senãneja ínissas

alê,ores eÍestvas qu€ fol!m sucesso e alraru

um grande publlco para suas mrssâs

Paõre AlessandÍo Campos

C. s.§i. 11)2

Vrsüâlilâ lieu perÍrl c.ínprêto

http://padrealessandrocamposfaclube.blogspot.com'br/p/agenda-de-shows. html 27 n112017
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'27!11t2017 Padaê seítaneJo Alessandro Campos emb€la 'Dom rng6o do Faustão' - notícias eín Tv

0610912015 19h00 - Atualizado em 06/09/2015 19h23

Padre sertanejo Alessandro Campos embala
'Domingão do Faustão'

Fã de colegas de gênero musical, ele fez uma apresentação em que relembrou sucessos e levantou a plateia

O padre Alessandro Campos sempre dedicou sua vida a Deus. Recentemente, porém, ele descobriu o talento

para cântar. No palco do I , ,,. r::.i.: , ele abriu sua apresentaçâo cantando "O quc ó quc cu sou sem

Jesus".

http://gshor.gl ôbo. com ltv lnc,.icial2AlSlCB,lc€.dt e-serianejo-d essândrG cam pos- êm bâlâ- dom ingaG dG faustao-htm I 1i6

v



27/11!2417 Padre sertanejo Alessandro Campos embala Doíningál do Faustãd - notícias eín Tv

Só talento! Padre Alessando Campos canta muito no Domingão (Foto: Carol Caminha/Gshow)

http://gs how'gl obo. com ftvlnoticir201 í09/padre-serbnq o alessandrc cam pos-em bala-dorn ingac dGfaustao. htm I Z6
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27t1112017 Padre sertanejo Aiessandro Campos embêla 'Domingão do Faustà)' - notícias em Tv

Padre Alessandro Campos conta um pouco de sua história no palco do Domingão (Foto: Carol
Caminha/Gshow)

A dupla Zezé Di Camargo foi lembrada com a clássica "No Dia em que Eu Saí de Casa". Reveja o
momento:

httpr//9sho/v. d obo.coín^v/noticid201 í09padre-sertaneio-d€§sandrc carÍ, po§- em balâ-dorn rrEe dc fa!stao.htm I 36
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Padrê sertâneJo Alessandro Câmpo6 embala DomirEão do Faustão - mtícias eín Tv

O Padre sertanejo t-ez o maior sucesso no palco do Domingão!

Padre Alessandro Campos solta a voz no Domingão (Foto: Carol Caminha/Gshow)

., .,..-.,.r r. ,.. '1.: .. .::r.:-.- gratuitamcnte na loja do seu smanphone c tablet e acompanhe tudo sobre o

entretenimcnto da TV Globo.

saiba mais

Link http:/i glo. bo/1hOj9C5

MAIS GSHOW

http/gs ho,v. d obo. comltv/ndicid201í09/pad'e-sertanêjo d essandro cam pos- êm balado.n r rEêG d+íaustâo.hlm I 4t6
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27t11t2417 Alêssandro Campc, o @re seÍianêJô, é o único ú6ildro no top 50 mundial - 31/0í2015 - llustrada - Fdha dê S.PaL{o

r}

fi5r.:;-,.,.:
..í

*tjq

R11.fr'

26§ :,r »n-

aOLHA DlGlIAl air A(essôílimirndôporâperjàsRs1" no primr.iro mê5. ÀSslt(E JÀI

ilustrada

Alessandro Campos, o padre sertaneio,
s- único brasileiro no top 5O mundial

ÂNNÁV'RGINIA AÁT L CUSSIÉR

l,lostra em SP revê aonsâgràçâo de

Jimi Henüix

Mark lane8an, ex-üder do Scr€amint
TÍees, êxibê rock lntÍospectivo em SP

Cordas ganharn vez no Festival de
Invemo de Campos do Jordâo

Políaia americana nega que
iÍüestitúe morte de B.B. King como
homicidio

Antoda Adnet dá novo frescor a
repertório dos aíos 40 e 50

A indústria musical nào é mâis
sustentável, diz Amanda PaüneÍ, a
musa da vaquinha

Itlostrà em 2017 no MIS reproduziÉ
quaÍo de Renato Russo

Crüpo pop se destaaa no Libano ao
cantar sobrê amor gay

'Quero colo!', escteveu Renato nusso
em diáÍio; leia trecho exclusivo

ffiu"-f"o" ."-*. u ur. o"
iantaÍ fora; veia restaümntes em SP

Padre Alessandro Campos,33, sabe que não deve
deixar o sucesso subir à cabe(a -adornada com um
cha!Éu de câubói. "Nâo posso perder o fcao , diz
Padre Sertanejo, como o chamam por aí.

Mas sabe como é: "Quando Deus quer, ninguóm
segura".

Motivos paÍa se preocüpârele tem. Mais
precisamentc, 9oo mil deles. É a quantidade de CDs que veDdeu conr seu
segundo álbum, "O que É que Eu Sou semJesus?" (2or4), o equivalentc a seis
"discos de diamante" (láurea mais alta pdra vendas no Bmsil) e à frente de
Ivete Sangâk) e Rob€rto Cârlos.

Teste s€us coúecimentos sobre a
cultuada úrie 'Stranter Things'

httpr//www l.folha.ud.corn.br/ilustrada/201í01163537Ê@re-alessandíccam pos-evoca-têxtcrtue-pede-cristaos-de-jeêÍ§-ê-acessandointernet.shtml 114
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O fcito catapultou essc católico de Guaratinguetá -distantc r78 kfi Sâo

Paulo- à listâ dos so álbuns mais vendidos do mundo em :o14, segundo a
Federação Internacionâl da Indústria Fono$áfica. É o (rnieo hrasileiro ali,
ladeâdo pelos roqueiros do kd Zeppelin e pelo eletrônico David Guettâ.

"o mercado fonográfico está em baixa. Hoje o artista vende50 mil e tem disco
de ouro. Nôs vendemos quase 1 milhão em seis meses", afiÍma Câmpos, que

credita a bonânça ao Senhor. '"Tratâ-se de um padre que é artista, e não de um
artista qüe é padre."

seja feita a vossâ vontade: assim no palco de rodeios, ondejá entrou a cavâlo

e soltou um "seguuura, cristão", como na Tv Aparecida, que veicula suâ
"Apârecidâ Sertaneja".

r.\o pÍograma. cntre canto as sacrmâipiras e mensagens leligiosas. Campos

?' .cia produtos. "Remédio, ômegâ 3, cremes, essas coisas de emagrecer.
,\y' que compromcta a minha imagem de padre."
A cota publicitária nâ âtraçâo (R$ 9.375 poriDserçôes de dois minutos) por

ora lotou.

Ele ressalta que nao faz "showde R$ 5oo mil" e que boa parte de sua renda
vai para taês creches e a igreja que constrói em Mogi dâs Cruzes (SP). Mas seu

projcto dos sonhos aindâ não saiu do papel.

o Sântuáío Nacional Sedanejo tem formato de chaÉu de vâqueiro, imagina
ele. Tira o próprio da cabeça e detâlha como seria a estrutura: uma escadaia
na frcntel o templo para 30 mil pessoas na pane de dentrc; Por fora, uma
grânde arena dc rodcio;as duas abas riÉúam ârquibancadas; no topo, o
palco parâ shows.

Padre Alessandro conta sempre a mesmâ história para fâlarda !'ocação: âos

sete anos, vestia â camisola da aú e, com groselha e bolâcha Maria, b ncâva

de celebmr missa. "Aos 23, ürei urn dos padres maisjovens do pais."

Foi ordenado na Academia Militar das Agulhas Negras. poronde Passarâm
quase todos os ge[erais do Exército. "O pâi de João Paulo 20 eta do L\ército
austÍo-húngaro", lcmbra.

o papa morto em 2oo5 é sua maior referência. Cita uma suposta cal1â do
pontíficc aosjovens pârajustificar por que a igreia pode, sim, ter padres
'3BB"i Bota, Batinâ e Bêngo.

\TPrecisamos 
de santos do século 2r, que bebam cocâ-cola e comam cachorrt>

quente, que usemjeâns, que sejam intemâutas", diz o texto que ele âtribuiu â
Joâo Paulo 20, mas tudo indica que seja apócrifo -circula nâ intemet loúo se

fosse de autoriâ tamMm do papa atual. Franciseo.

Nomes como Marcelo Rossi (que não conhece, mas de quem é fr), F'ábio dc
Melo (com quem troca mensagens no WhatsÀpp "quase todos os diÀ§") e ele
próprio preenchem essa necessidade, diz.

Enquânto entoa versos como "o que que eu sou sem Jesus?/ Nada, nada,
nâdâ", o padre sertânejo tenta "châmâI os jovens" para â [Brejâ Câtóli(á -com
quem compaúilha "todas as posições", dc aborto â casamento gay.

Muita coisa mudoü dos:rnos 1960, quando a igreja derubou a diretdz para
rezár missas apenâs em latim, até aqui. tempos em que o papa lirâncisco üra
capa da reústa "Rolling Stone". "Talvez de batioa eu assuste. Assim, nào.
'Poxa, esse padre é legal, vâmos vero que ele tem a dizer'."

A empresa responsável porsua carreira artística representa também os
cantores l,eonâÍdo e Iátino e â banda KLB. Ele üaja com 25 pessoas pâra
levar seus shows Brâsil âforâ.

Perambula porcanais como Globo ("Fanústico" e "BDcontro com Fátixra
Bernârdes") e SB'I ("De Frente com Gabi"). SempFe vai paramentado corn um
cinto customizado no qüal cristais "compÉdos na [rua.l z5 de Março" formam
cruzes nas laterais, e a imagem de Nossâ Senhora deÁparecida surgc dcütro
de uma üola.

Alêssandro Cam pos, o padre sertanejo, é o único b.asilêiro no top 50 m undial - 31/0520'15 - llustrada - Folha de S.Paulo
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N!EffiE E 6 Cha.les Manson íoi o algo, da

cultura hippie

Prim(lrdios de Oitici.n e lvan
Serpa Yào à Art Bascl
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RÉCEBA NOSSA NEWSI.ETTÉR
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Zel'a ou.Énant M,llon Nêscmenlo
ehdisco íó com voz e Moloncelo

Maspc.n@la osLãapôsaftneio

Cônvôcâóô pêrô Íeaüo di.'.á. áb hu
ab€ç.9! 6h tôrês Âô A.x'gá
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Os anéis de r)uro tém â figura da santa. Um relógio da marca Diesel embala o
pulso csquerdo. Nos pés, botas dc courc de vaca csbranquiçado.

http://www 1 .folha. ud . com - br/ilustrada/2o15/05163537ô p€drê.alessardro cam poc-êvocatextcque-pede.cristaG-dejear§-e.acessandcinternet. shtml
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Áblusa preta de colarinho clericalbranco é enfiada dentro dojeansjustinho.
Por um instante cle se chateiâ: não sabia que a cntrevistâ seria acompanhada
de fotos. "Nãoüm maquiado", reclâma.

Diz que â fâma de midiático nào incomoda, desde que sua presença nos
programas tenha um propósito. "O motivo é aparecer? Ai não quero. Sc for
para dar a bên€o no Dia das Mães, ainda que tenhâ banheira com pessoâs
seminuas-.. Na hora em que eu estiver abençoando, a bânheirâ não
funcionará, concorda?"

AlessandroCampos,opadrese.tanejo,éoúnicobrasileironotop50mundial-3'1/05/m15-llustrada-FdhadeSPaulo

8ob Dylan Hittóna,
ois.ogr.fiâ, Fotos e
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Com Ze Celsô e

RP 1to Borghi,
, ro do'Rei da

v'!?í' ,poecc . fara

t=,

PoÍ cones, lllârinha
do Braú opelâ

Conheça o
programa que foi
feito para oidar de

Íaça sues compres

(DVD)

M-ruffi.
Tempo qúe passa

vfua trunfo pâÍa os
'sem'iràrle'

Privatirrção do

khemài galüâ
A s€rviço do clientê:
conheça os pilare§
do Peurot Total
Câre

Âs BÍandes
empÍesas dc drone
estão tmtãndo tirãr
isro do mêreado!

Por RS 18,90

Á5sr5tú Ànres de l^ofter
(DvD)

parâ comentar, é preciso ser assinante da Folha. Caso já seja um, por fal.or

àntre em sua conta cadastrada. Sejá é assinante mas não possui senha de

acesso, carlastre-se.

Caro leitor,

,:":

htFr,vww1.fdha.ud.coín.br,4lustradd20l5y'oí1ô3537Gpadre-alessandrecampc-evocâ-textoque-pedecrislao6-de-iêa§-e-acessando-internet'shtmI
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Pelo presente Instrumenlo Particular de Contrato Social:

KLEB§R LIMÂ SILVA CORREfA nacionaüdade BRASILEIRA, Dascido em 08146/1971,
CASÂDO CN COMUNHÂO PÁRCIÂL DE BENS, COMERCIÂNTE, CPFMF N;

352.310.922-13, CARTURA DE IDENIIDÁDE a" 1196162, órgÀo expedidor PCII - PÀ,
residente e domici[ado ao(a) PA§SAG BOAVENTT]RA DA SILVA, 9ll, ANDAR: 2.;,
FATIMA, BELTM, PA, CBP 66.060470, BRÂSIL,

IIELEMCE CORDEIRO CORRE1A SILVA nacionalidade BRÁ§ILEIRA, nascida em
T3IMII971, CASAdA CM COMI.TM{ÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/]V{F N"

&2.946.632-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 2885509, órgão expedidor PCiI - PA.
Íesidente e domiciüado n(a) RUA DOIS DB JU).1H0, SN, : lD AMAZ II QD l4;, AOUÀS
BRANCAS, ANANINDEUA, PA, CEP 67.033.215. BRÂSIL.

Resolvçm consü§tir uma sociedade lirnitada mediante as seguiÃ16§ cláusulas.

DO NOME EMPRESARIÂI4 DA §EDE E DAS FILIAIS

CLÁU§ULA PBIiPI§Â. A sociedade gie sob o nooe empresarial VETRON PROJEçÕES
LTDA.

CLÁU§ULA SE§UNDÁ. A sociedade tem sede: PASSAGEM BOAVENTURA DA SILVA,
9l l, ANDAR 2, FÂtürA.C, Bet elv{, PA, CEP 66.060470.

CLÁU§ULA T§RCEIR& A sociedade podenl, a quelquer ternpo, abrir ou fechar filial ou outra
dependêacia, medimte slt€ração coahatual, desde que aprovado pelos volo§ corre§londentes dos
ócios, no mídmo, a três quartos do capital social, nos termos do art. I .076 d8 Lei n" I0.,t060002.

DO OBJE?O §OCIAL EDA DURÀÇÃO

Ct ÁUSUI L qUenTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

ÂRTE§ CEMCAS E ESP§TACULOS DE SOM E LUZSERVIÇO. DE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRÁS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTASINSTALAÇAO DE pORTAS, JANELAS.
llTOS, DIVTSORIAS E ê,RMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERTALALUCUEL
DE MÁQUINAS E EQUIPAME}iITO§ COMERCIAIS, ELETROELETRONICOS Ê AUDIO
VISUALALUGT'EL DE MOVEIS, UIENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E
PESSOAL E INSTRUMENTOS MUSICÀIS,

CODIFICAçÃO DAS ATIYIDADES ECONÔI}'ICAS

9001-9§9 - artes cônicas, espetriculos e âtividades complementares não cspecificados
aÍlteriormente.

Rqq: E 140000026017,í
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4JJtJ4Nz - tnstalagão de poías, ianelas, tetos, divisórias e armánoi eir.'t'r:tiCcs da qualquer

material.
7129-U02 - aluguel ds móveis, utensílios e âparclhos de uso domestíco e pessoal; insarumentos

masicais.
7739-0/99 - aluguel de outras rri(irinas e eguipamentos comerciais e irdustriais não especificados

anteriormotê, s€ín operador.
8230-0,Ot - serviços de organízação de feiras, congressos, cxposições e fcstas.

Cl,ÁUSUt .l Qt INTA. A empÍesa iniciará suas atividrdes a paÍtir dâ dsta do arquivameno e

seu prazo de duração ê hdetenninado.

DO CÂPITÂL SOCIAL

CLÁU§üLÀ SEXTÀ: O capital social súscrito seÍá de Rl§ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

diüdido ern 200.000 (duzettcs mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma,

loialmentc integr&lizado neste atD em moeda coàente do país.

Parágnfo Único: 0 capital social Íics assim disrrtuído eate os sócios:

KLEBER LIMA SILVA CORREIA. com 150.000 (ceoto e cinquenta mil) quota§, perfazedo um
toal de R§ 150.000,00 (çento e cinquenta mil reais) integralizado;
HELENICE CORDEIRO CORREIA SILVA, com 50.@0 (cinquenta mil) quotas, períazendo um
total de R§ 50.000,00 (cinquenta mil rcais) integralizado'

CLÁU§ULA SÉTtrUA, As qudss são indivisíveis 6 não poderão ser cedidas ou taffiferidas a

terceiÍos sÉrn o consentimento dd$ ouao(s) sócio(s), a quem fica asseguado, em igualdade de

cmdições e preço dircito de preferência para sua aquisigâo, se postas à venda, formaiizando, se

reslizsda a csssão delas, s dttmÉo cortratsâl pertinede,

CúU§ULA oITAvA. A rcspolsabilid.de de cada sócio é restdta ao valor de suas quotas, mas

todos respordem solidariâmenle pela ihtegralização do capiral social.

DA ADMIMSTRAÇÃO EDO PRO LABORJ

CLÁUSIJLÀ NONA. A administração da sociedade cabení isoladamente a KLEBãR LIMA
SILVÀ CORREIA com os poderes e atribuições de rcpreseutaçâo ativa e passiva na sociedade.
judicial e extrajudiciâlÍnente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
seurpre de iuteresse da sociedade, aulorizado o uso do nome emprcsarial, vedado. no entanto.
fazé-lo ern úiüdsdes estraúas ao interess€ social ou assumir obrigações seja em favor dc
qualquu dos cotistas ou de tercsiros, bsÍn eomo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem

autorizaqlo do(s) ouü(s) socio{s).

"0í)§ôí
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Par{grafo únlco. No exercício da admiaistra$o, o administrador tera dirsito a una retirada
m«rsal a titulo de pro labore, cu,jo valor será definido de eornum acordo eatre os sócios.

DO BALANçO PATRIMONIÀL DO§ LUCROS § PER§ÀS

CuiUSuf,a DÉCIMA. Ao Érmiao de cada exercício social, em 3l de dezerabro, o
adnrinistador prÊstara contas justificadas de sua adminisfaçãg procedendo à elaboração do
inveatáriq do balanço prtrirnonial e do balanço de resultado econômicô, cabendo aos socios, na
proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados.

§ i" Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do aao a
partir de resultado do período apurado.

§ P A disribrdÉo dos lucror poderá ltão obedscrÍ a participação do úcio desde que aprovada
pelos sócios cotisus

CúUSULA DÉCIMÀ PRIMDIRA. Nos qudrc meses ssgsintes ao t€rmioo do cxercício social,
os úcios deliberaÍão sobre as contâs e designarío admiais§ado(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cf;iUSUl,l DÉCfMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado gualquer sócio, a sociedade
coatinuará sua úividade com os herdeiros ou sucessor€s. Nâo sendo possível ou inexistindo
inteÍcsse destes ou do(s) úcio(s) rem,tnescenre(s), o valoÍ de seus havercs será apurado e
liquidado cm base na situação patrimonial da sociedadq à dsta ala r€solüçío, verilcada em
balanço especialrnente levantado.

Prrógrefo único. O mesmo procedimmto será âdotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sôcio.

DA DECLARAÇÂO D§ DE§IM}'DIM§§TO

CúUSI,LA DÉCtr}íA TERCEIRÀ O(s) Administrador (es) dectara(m), sob as penas da lei,
quê nâo sstá impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação ciminsl ou por se encontrsÍ sob os efeitos dela, a peaa que vede, ainda que
tcmporariâme.te, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
subortro, corcussão, pcculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
conta noÍrn8E de defesa da conconência, cortrâ as relações de corlsüÍno, fé pública ou
propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

rs/
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lLAU§Ul.ll u&CfMÂ QU4,RTÀ Qs cesos omissos no pssentr. conkôtài§{iÍão icsol*idos-pelo
corsenso dos sdcios, com observância da Lei no $!06i2W7,

- DOFORO

CLÁUSULA DÚCIMA QüINTÁ. Fica eleito o foro de BELÉM para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigaçôes rosulüantes deste cootraÍo.

E, por estarcm 8§sim justos e contÍatados, lawam este insEumeato.

BELEM-PÀ 17 de novembro de 2014.

CO

C?F:352.]10.922-15

\{"-{rr,.^. cx- C \*to--
HELEMCE CORDEIRO CORREIA SILVA

CPF: 602.9:16.632- I5

CONFERE COÍIí
ORIGINAL
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Fêderal do Brasil
PÍocuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETRON PROJECOES LTDA - ME
CN PJ: 21.549.658/0001-27

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiíicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Rêceita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei rP 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Codigo Tributário Nacional (CTN), ou objêto de decisáo iudicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidadê Íiscal; e

2. não constam inscriçôês em Dívida Ativa da União na Procuradori+Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documênto tem os mesmos eíeitos da certidão

negativa.

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referese à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇões sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgraÍo único do art. 11 da Lei r:P8.212, de24de julhode 1991.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www. receita.Íazenda.gov. bP ou <http://www. pgfn.Íazenda.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 021012014.

Emitida às 17:01:58 do dia 23/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 191022018.
Codigo de controle da certidão: CC38.72A5.1ABB.DC4D
Qualquer rasura ou emenda invâlidaÉ este documento'
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LrAtxA ÊcoNôM ;cÂ FEDERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 2154965A/000|-27

RAZãO SOCiAI:VETRON PROJECOES LTDA I4E

Endereco: PSG BOAVENTURA DA SILVA 911 ANDAR 2 / FATINIA / BELEM /
PA / 66060-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima ldentificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações aom o FGTS.

valadadê: 14/71/2OL7 a l3ll2/2O17

certificação Número: 2Ol7 llr4o417 O2|A2O7 022

Informação obtida em 29/17/20L7, às 10:16:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,ca ixa,gov.br

"J§,fffi'P-'

https://www..sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 2911112017
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ÜERTlDÃO CON.'UNTA NÉGATIVA

Prôcâ$ô n' 0781§í11191201?

Contribuinte:

CPF/CNPJ:

lnscriçâo

EndsÍsço

certiicado

"".$^S
VETRON PROJECOES L-IDA

549.ô58/Cú01-27

quaisquer dívidâs

nsvembrcl de â009.

Sê..e:à.a L.luÍ Ic,P& .6iIlMIf
4o F;ten-d! É§I-EII]J
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POO§RJUDtCÉa§
ÍRtsUXÂL DE JUSTTçÂ DO EgrAoo DO pAn^

FÔRUr CiVEL OA COiIAR§A DE EELEX

CERNDÃO JUDICIAL CIYEL I{EGANVA

Estâ(,o
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PODER JUDTCIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes
Cíveis, número 05588707, perante ao Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, em nome de VETRON PROJECOES LTDA
- tt/tE, emitida em 16/1112017 às 08:'10:39 com validade até

14t02t2018.
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