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Foto: Divulgaçãa

Programa Estrel as 02/0912017 - Angélica,
Naiãra Azevedo e ícaro Silva desbravam a llha do
Combu

O programa Estrelas deste sábado, dia

19/08, vai mostrar Angélica, Naiara Azevedo

e Ícaro Silva desbravando a Ilha do Combu.

No segundo programa do'Estrelas do Brasil'

em Belém, Angélica e os convidados Naiara

Azevedo e Ícaro Silva seguem viagem para

conhecer a cultura paraense através das

estrelas que movimentam o dia a dia do local'

Neste sábado, dia 2, o trao faz um programa

tradicional entre os moradores da região: a

https://entretenimento.oportalnl o.com.br/programa-est.elas-020920 Í 7-angelica-naiara-azevedo-e-ioaro-silva-desbravam-â-ilha-do-conrbu-66719/
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2911112017 Programa Estrela§ 0209i2017 - Angélica, NaiaÍa Azevedo e icaro Silva desb.avam a llha do Combu I N 10 Entetenimento

travessia de barco pelo Rio Guamá até a Ilha do Combu. De natureza exuberante, o lugar

oferece atividades de lazer, trilhas ecológicas e opções culinárías típicas do Pará'

Para desbravar a Ilha, a apresentadora conta com a ajuda do chef Thiago Castanho, figura

icônica de Belém e conhe_cido internacionalmente por suas releituras da culinária

amazônica, cujo elemento principal é justamente o peixe de rio.

Na conversa com Angélica e Naiara, ele fala sobre a diversidade dos peixes amazônicos, as

espécies mais consumidaS nas casas de Belém e sua relação particular com a Ilha do

Combu, local que frequentou durante a infância. Como guia oficial do passeio, Thiago leva

a dupla para conhecer outra estrela querida de Belém: Dona Nena, uma produtora de

cacau que fez Combu despontar como referência em chocolate artesanal.

Quando todos se encontram novamente, Thiago Castanho se junta à colega de profÍssão

Solange Saboia para o preparo de um prato que é a cara do Pará. A música fica por conta

de Naiara Azevedo, que canta hits como "50 reais", e do artista local Juca Culatra.

Tudo isso e muito mais você pode conferir logo após mais uma edição do "sessão

Comédia", começando a partir das 14h50, na Rede Globo.

Compartilhe isso:

https://entretenimento.oportalnl o.com.br/pÍograma-estrelas42092o 17-angelica-naíaía'azevedo-e-icáÍo-silvaiesbÍavarn-e-ilha do-combus6719/ 2t3

Enquanto isso, Ícaro Silva se aventura em outro canto da ilha para conhecer o trabalho da

vártista plástica paraensê Roberta Carvalho, autora de um.trabalho inovador: a projeção de

imagens do povo ribeirinho nas copas das árvores. A artista lembra o início do projeto,

quando teve a ideia de testar as árvores como suportes, fala sobre sua conexão com as

famílias ribeirinhas e explica o motivo de ter escolhido essa temática.



2911'12017 EGO - Naiara Azevêdo abre closet e relembra troca de roupas após perda de peso - notíc as de Sertanêjo

Nãiara A:evedo ;brê o closet e mãstra peças ravovitas ÍFoto: Evandro JoSé/EGOI
Esqueça âquela voz toíe que di§pârâ um 'Que bonito, hein' logo no rniclo dâ músE '50 reâis' Looge do§

mrcÍofónes NaraÍa Â"eveio rala em !m tom bem maas doce e suave. E essa dferença sobre seu períildenlr, e foÍa
dos palcos eh m€s{Ía deÍne.
,Dentro de casa. sou mais dócil, dona de casa mesÍno, mais sossegada. Em cima do pâlco. sou mars agressi,a,

êxplosiva. deixo alloÍaÍ minha personalidade mai§ íoíe. íalo o que vem nã telha. claro que com íesponsabllldade e

danço- Em cimâ do palco. extÍavaso , resume ela em enreusta ao EGO
ego nas rodêa 3ociâia
Cu.a. fússa paÍl ne
Sr(r3 c EGO
Vêlâ o râ,ieldo EGo
aarxt a Ai)!ino ÊGa
A diíer€nçê náo vem ape.as na posturâ, ma§ lãmbem no modo de se v€stir. Se no palco Nâiara usa roupas mais

ousadas e qlamourosas, íora d€ls ela oplâ por p€ças mais despoFdas E, pâra domonstíaÍ unr pouco dessos dols

estilos, a cantora abau o armário da casa oode mora, em Golânia, Goiás.
Logo de caÍa, uma das peças se destaca. Não pelo êsüo, mas por sua históna: um macâcão que NaiaÍã adquiriu

com o foco dê e§reâr no 'Doínlflgão do Faustáo' Detdhe: antês mesílo de íec€be. o convll€.
"Eslava na cãsa da minha stylist provando âlgumâs roupas e el€ me moslrou essê macacão. Acheilindo,
rnarav lhoso, espêcial, e Íaleipara da na hoÍa em que êstava píovando:'VoÚ usâlo alé o fim dêsle âno no
'Domingáo do Feuslão'. Level pâra casa ê repel ê me§ma frase paÉ minha sogía e mrnha cunhadá. Ouâs semanas

depois, houve o pÍimeiro convite p3rê estar no pÍogrâmâ, no quâdro Ding_Dong' Foi umâ emoÉo muito grândel

Âcredúo murto no poder da palavra", conta NâiaÍa-
Hojê me permito usêralgumâs peçâs que, quandoesiavâ aciína do peso, êu nâo usava."

http://ego. globo.com/s enaneiolnoncial2OlT l}zln"ia?-azevedo-abre-closet-e-relem bra{roca-de-rou pas-apos-pe rda-d e'peso. html 3/13
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29t11t2017 EGO - Naiara Azevedo abre closet e relembra troca de roupas após perda dê peso - noticias de Sertaneio

Apeçasejunta lanber,rú ve-:lkl..lzul ús?d.?oí.iâ.o tleifoÍrsaoÂn.,2014.quandocDncoíeuadois
pÍâÍnios. 6 ao v€slido escolhrdo pãra participar do 'Cddeilào de Ouro'. no "Caldêiíáo do Huck', no rrm d€ 2016
Êssa, alás, éa peça mais carâ no armáÍio de Naâra. "É um vêslido da (esÍ//sÍa) Palrlcia Bonaldi', conta ela, §em

Mas;em sóde brilho conlâ o amáíio de Na).âra. Há iambêm p€ça§ mals simdes. como um §holt de dfaiataria.
que, sêgundo ela. combinâ com tudo, além dê outrâs p€ças coringês. 'Acho que poça coringa é prclo. PÍeto é trdo,

Naiaía Azevedo rnostra calçãdos
Foto: Evandro José/EGO)

NaEra conta que, sempre que carnâ êskada, volla para

com a malâ cheia. 'GraÇas a Dêus. recebo muilos
resentes. Roupâs sapâtos, ãcessónos, divêÍsos tipos
ê psçàs. E. se acl'âr algurra corsa Dacanã lâmbém.

r do pouco têmpo pera ver isso, compm e tíago
màr guardaroupa'. admitê

drsso, elâ gâíanle que não e cônsúmrsta
mborá tenha umâ quedi.ha poÍ umâ peÇâ êm

.Umâ p€ça que sêmpíe que vejô eu quero.
planâ. Amo prjamal E lânrbem âmo lnger e',

m 2016 Narara n co! uma a ltr que, alada a
ajudou a cantora a eliminar 33 quilos

Alualmenle ganhei urn pesinho (rso§). Émagreço,
ordo, €mãgrêço, engordo... Pelo falo de viver na

rtista na§sã aú€stáo do psso. A qênlê estâ sêmp€
ngoÍdando e emagrecendo por câlsâ desses

pidâmente para t€r o retorno da voz... Esses
icamêntos como codicoide, prejudicam m! to o

iaía Azevêdo: ânles ê depois
Folo: Rsprodúçãô/lnstagram)

que antes nâo se peímúia-'Ma§ não só por ter
recrdo. Nós vivemos em constante evoluçâo e,

à minha caÍeta. tenho quê Íicâr antenada na

no que está rdando, moslrando algo diferenle

€star inchada, perdeÍ a loz poí causa d€
e teí que tomaí algum medicámento quê aiude

iarâ A2evedo mostra vestido quê usou no
lhoíe6 do ano (Folor Evândro Jo6é/EGO)

causa da nova silhueta, Naiarâ pÍeci§ou Íenovaro
áno "S€m erceçao íelembra elâ. oue induru âli

ra os meus lás. Entáo hoje me permrlo usar âlgumas
peças que ânl€s, qlando estâva acima do pêso, nãô

Nâlâra afína lambem que, êmbora se stnlâ melhoí
com sêu coípo âtual nunca levê problêma§ côm â

ântiga srlhuela. "Sêmpíe fli ÍelLz com meu corpo, mas e
obvio que a Íacrlidade para enconlrar rolr pas que êu
goste e que m€ sirvam hoje é muito maioL É

naturâlmenle com a saÚde melho.. a genle §e senle
Ínêlhor Êm lLdo. Acho que tambem é um estadode

pírito. Lle s nlo melhor hoje. rnais leve. mas

aiarâ Azevsdo mostra saPato (Foto: Evandro
Jose/EGO)

aiâíâ Azov€do âbr€ closêt pâra o EGO (Foto
Jose/EGO)

âiarà Azevedo mostra vestido que u§ou no
dê ouío (Fotô: Evândío Jo3é/EGO)

iara Azêvodo abr€ closêt (Foto: Evândro
ose/EGO)

iara Azevedo mostía coleçâo de àcessóíios
Foto: Evândío José/EGO)

NâiaÍá Âzêvêdo: estilo .lêspoiado Iongê dos pdcos (Folo: ÊYândto Jose/EGO)
NaiaÍa Âzevedo (Foto: Evandío José/EGO)
Naiara Azevedo (Foto: Evandro Jo!é/EGO)
NaiaÍâ Âzevedo tnostrá êsülo mais despojâdo longe do§ palcos (Foto: Evãndro Jo6é/EGO)
Naiara Âzevêdo: coívltê Melho.es do Ano ê píémio do CâldêiÍáo do Ouro (Foto: Evandro José/EGO)
NaiãÍa Â2êvêdo mostÍâ câsã êm Goiániâ (Fôro: EvândÍo Josá/EGO)

http://ego.globo.comlseâar,qolnolicial21l7l12lôaiaía-azevedo-abre-closet-e-relembra-lroca-de-roupas-apos-perda-de-pesô-html 4113
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Prog.ama Eliana 17109/2017 - Na,ara Azevedo, Famosos na lnternêt e mais I Minuto Livre

,e rn i nu Lo Ltt;,,ffi,8,,,o,,,,,*,,oL,vREcoM,,)

(https : / I mi n uto I ivre. com/)
a

Home (https://minutolivre.com) ) Televisão (h1tps://mnutolivÍe.com/telev:sao/) >

PÍoqrama Elianâ 1 l/0912011 - Naia? Azevedo, Fâmosos na lnternet e mais

Programa Eliana 17 /09/2017 - Naiara

Azevedo, Famosos na lnternet e mais
Televisão (https://minlroliyre com /televisao/) Proqramas (htlps://minuloliYre com/televisao/pÍograÍr as/)

Por Leandro Mendonçã (https://minutolivre.com/author/leandro-mendonca/) Em $et 17,2017

f\üo

(https://i2.wp.com/minutolivre.com/wÊcontent/uploads/20'l7l09/Naiara-Azevedlno'Programa-Eliana.png?

ít=1 
.l 
06Y"2C736&ssl= 1 )

Foto: Divulgação/SBÍ

r€ Compartilhar

f (https://www.facebook.com/shaÍer.php?u=https7.3A7.2F%2Fminutolivrê.com%2Fprogramâ-eliana-17092017-

y (https://twitter.com/shareftext=PÍograma Eliana 17 /0912017 - Naiara Azevedo, Famosos na lnlernet e

G (https://plus.google.com/share?url=hüps%3A%2FTo2Fminutolivre.com%2Fprograma-eliana-17O92O17-naiarc-

:l:l ,,:i: (https://br.pinlerest.com/pin/cíêate/button/?guid=WensyKnftf4E-

(mailto:?subiect=Programa Eliana I 12017 - Naiara Azevedo, Famosos na lnlêrnet e7

PnEtfNTES qUE

UNfM PISSOAS.
E NCO NTR E UMÂ LOIA

hltps://minutolivre.coír/programa-eliana'170920'17-naiara-âzevedo-famosos-na-inlerneEe-mâis/
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,à,,,,r0,, Programa Eliana 17togl2o17 - Naia.a Azevedo, Famosos na lntemet e mais lMinutoLivre

in (https://www.linkedin.com/shaÍeArticle?mini=true&u rl=htlps'/.3A?.2F%2Fminutolivre.como/.2FPrograma-eliana-

t (https://wwvv.tumblr.com/sharê/link?url=https"/"3A7"2F%2Fminutolivre.com%2Fpro9râma-eliana-17092017-naiara-

y' (https://telegram.me/sharê/url?url=https7.3A"Á2F%2Fminutolivre.comTo2Fprograma-eliana-170920'17-naiaru'

\f( (https://vkontaktê.Íulshare.php?u rl=hllps"h3A'/o2FvozFminutolivre.como/o2Fprograma-eliana-17092017-naiara-

digq (https://www.digg.com/submit?uÍl--híps"/"3A'/"2F /"2Fminutolivre.com",62Fproqrama-eliâna-17092017-naiarc-

No Programa Eliana deste domingo. dia

L7 /O9,Patricia Abravanel recebe no palco Nâiara

Azevedo.

O programa mostra a históría de vida de Naiara que,

ainda melina. saiu da casa dos pais na 'oca. na

cidade de Farol no interior do Paraná. para

conquistar o Brasil inteiro com a mÚsica "50 reais1

Ela será surpreendida no quadro com declaraçÕes e

histórias emocionantes de sr,la trajetória ate o

SUCCSSO

A cantora que se apresentou pela primeira vez na TV em rede nacional no programa Eliana, no

quadro "FamOsos da Internet", faz revelaçÔes ineditas de sua luta pelo sucesso, dos sonhos de

saír da roça e alcançar a fama, dos empréstimos que fez para conseguir divulgar seu trabalho, do

preconceito com seu peso, das difrculdades de conseguir um espaÇo entre os sertanejos por ser

mulher e muito mais.

Também na atração a história de uma menina rnuito humilde. do litoral paulista: Rita. Ela Ícou

conhecida na internet com sua voz marcante ao cantar um funk e milhares de pessoas passaram a

reconhecer sua canÇão e seu nome: MC Rita. Ela vive numa casa bem humilde com a mãe e os 4

irmãos pequenos. Ninguém na casa trabalha e eles acabam vivendo da generosidade dos

conheciclos. O sonho cie Rita e estourar na música e a.ludar sua família. No palco, ela terá muitas

surpresas e passará por desafios para tentar conquistar prêmios especiais que podem mudar sua

vida. E os convidados, MC Koringa, Arnaldo Saccomani e lvan Santos vão avaliar o lalento de

Rita.

E tudo isso e muito mais você pode conferir logo após mais uma edição do "Domingo Legal'l

começando a partir das 15h, no SBT.

https://minutolivre.com/proqrama-eliana-17092017-naiara-azevedo-Íamosos-na-inlernet-e-mais/

Comece seu teste



2911112017 Íhaême & Thiago e NaiaÍa Azevedo participam do P.ograma Eliana neste domingo

§l DoM íshoo

Thaême & Thiago e Naiara Azevedo participam do Programa
Eliana neste domingo
Dala dê PublicÉo 01,12/20i6

r_-..:_

No Píogíamâ Eliana deste domingo. 4 de dezembío. tem o 'Florês Delivery', mrn Thaeme &

Thiôgo particpando das entÍegas de florc§, onde em uma delas o ator Íiago Bârnabé, quê

Lnieíprela a Narcrsa' é pego nuflra pegadrnha do bem. Ele foi pedido em casamento numa ênlÍega

inesperada. A duplâ âinda entrêgaram mtl tâs oulras íores ao lado de Eliana nas ruas dê São

Paulo E no palco. Thaême &Íhiago cantâm seus sucessos e presenciam um encontro

emocionante e inespeÍado entrê avós. neloe bLsnela. Depois de uma enlrcga emocionânte parâ

suâ âvó, que coínovêu lâmhém o âvô, o netÔ foi convidado para o PÍogÍamá daÍ um abíâÇo

apertádo nos seus queridos.avos.

Foto : Leanado None s/SBÍ

Nâ GueÍâ da3 Íe3ouÍas", e dispula continua ê pâra agilâr os câbelêrêiros a cântora Neiârâ

Azevedo com a mÚsica 50 reals'- E na compellçáo' umâ provâ com cabêlos mâsculinos seÍi um

desênho áíishco íeilo Õom navdha Um grande perQo para os proilssionâis e pâía os modelos lá

q\re a maioÍrâ deles nãô êslão aôostumados â lidâÍ com âs navalhas E a atrâÉo contnua no

"Forç3 do Bem', conr á histó.ia dofêxnleiro Alexandre. cIâmado de abençoado por lodos aoueles

que o conhecem- AlerandÍê divide o pouco que recebe lãzendo Íaxina com aquêles que pÍec qm

Ele êindá doa seu tempo, dêdicândosê â íazer bíinq!êdo pârâ criança§ ê acompanháôdo o

lrabalho de üm lar que cuidâ de ldosos- Ess3 hislôda linõa será rácompensâda no 'Forçá do Bem"

com surpresâs que poderáo muclâí â vdâ desse âbençoedo íâxinearo'

Mais Lidas

ffi;;"';1;';,'*,..
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http://wlrw.sbt.com.br/eliana/Íquepordentro/83656/Thaeme-&-Thiago-e-Naiara-Azevedo-participam-do-Programa-Eliana-neste-dorningo.html 1t2
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2911112017 Thaeme & Íhiago e Naiara Azevedo participam do P.ograma Eliana nestê domingo

Programa Eliana
Domingos, às 15h

Fóta' I eanado Nooet/SBÍ

iit

http://www.sbl.com.br/eliana/flquepoídentro/83656/Thaeme{-Thiago-e-Naiara-Azevedo-participam-do-Programa-Eliana-nestedomingo 
html 2i2
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2911112017 Em ênkevista exclusiva, Naiara Azevedo, do hit "50" reais, kla ao'Cámera Record'desta quinta (B/'12) - TV a Bordo

Em entrevista
"50" reais, fala
(8/12)

aiara Azevedo, do hit
Record' desta quinta

exc
ao

lus Íva, N
'Câmera

Por Warfen Pontes - ú1/12/2rJ1í:

foto: Divulgação Record TV

Naiara Azevedo relembra

as dificuldades do início

da carreira

O programa 'Câmera Record'desta quinta-feira, 08/12, exibe entrevista exclusiva com a cantora Naiara

Azevedo. A paranaense de Farol, cidade localizada a 381 km da capital Belém, fala sobre o caso de

kaição de um namorado que inspirou na criação do hit "50 reais", e revela que já desconfiava da

inÍidelidade de seu parceiro há tempos.

foto: Divulgaçáo Record TV

Nayara também relembra da época em que estava muito acima do peso e da rejeição no início da

carreira: "Wrava a madrugada comendo sanduíche e fui só aumentando o Íneu peso, O gue êssa
gorda, mulher, está achando? Que vai fazer sucesso? Éra isso gue as pessoas falavam.,,

a aaaaaa
t ta a
Õ O 31jt
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http://www.tvabordo.com.bd2}l6ll2lem-entrevista-exclusiva-naiara-azevedo-dehit-5&.eais-fala-ao-camera-record-desla-quinta-812.html 1t3
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29t1112017 Em entrevista exclusiva. Na,ara Azevêdo, do hit "50" rêais, fala ao'Cámera Record'desta quinta {8/12)- TV a Bordo

foto: Divulgação Record TV

Nayara ainda Íala sobre o progresso das mulheres no movimento sertanejo: "A gente, na verdade, deu
yoz ao que as mulheres pensam de verdade. Porque até hoje cantava-se o sentimento masculino

da coisa, né?", relata a sefianeja ao jornalista Rogério Guimaràes.

-O'Câmera Record'vai ao ar nesta quinta-feira, às 23h, logo depois do'Jornal da Record'

ÁssrsÍa ao clip
50 REA'S

Leia as Entrevistas
do TVaBordo

ilrt;!i;i I

Curta

TVaBordo

Síga

TVaBordo

Comentários do Facebook

htlp://www.tvabordo.com.úl2O16112terít-entrevista-exclusiva-naiara-azevedo-do-hit-SGreais-fala-ao-camera-record-desla-quinta-gí2.html
213
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Naiara Azevedo usa sensual pretinho nada básico no 'Encontro'

aJtOÊ*aSiüAl thrp//rJíww àltodstrat com br)

OP

( https :./ l"ook po p. a ltoastralcom. b r,/)

$trl
Naiara

//wwvfacebook conr
Azevedo faz sucesso com s

(httpr//tookpop.attoâstraL com. br,/)
Bombôndo
(https://tookpôp.atloastralcom brlbombândo/)

lnicio https.//tookpop.altoàstraicoín bí,/) . Eombando lhllps //loakpop altoàstràl com br/bofibanda, » Naiàâ Azevedo faz sucesso com sensual pÍetinl

Lncontra com Fétimà

nà'aê'no'Encontro com

(https://lookpop.altoastralcom.bÍllook-
M'
(ht

ensual pretinho bot
Fátima'
e curto no programa exibido pela TV Cl(

/shârêr/sharêrphp?

cesso-se4àneio '5o rcàE aràç com vestidoiusto
aom b7"2Fnalarã-

hltDS://lookpop.altoastral.com.br/naiara-azevedo-pretinho€nconlro-fatimê/
1i4
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29t1112017 Naiara Azevedo usa sensual pretinho nada básico no'Encontro'

NaiaÍa canLa o hiL'5 íêais (Reprodução TV Gtobo)

Onde encontrar

Veja tamkÉm .::. destéqoe https:,/,/lookpop dttoasbalcom bt/ldg /destaquê/)

Enconlrc copt Fáünt3 kn3.dà; (hllps//loolqnp.alÍoastÉLcont.U/tag/eÍrconto'cont tathtê bernaídes/)

https:/,4ookpop.altoastral.com.br/naiara-azevedo-pretinho-encontro-fatima/ 314
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ONAI,{ÂIURG,A D í]ROEBAiIÀS » OATBfi , AGINÜÁ Â,ITISÍICA I()R Ât|§,',|o " CR{)IIICA[]À ÍY AUDIINCIÀS , AI]UIÍO ,, PORÍÂL ,

1 8.52:00 Fluq?oJúei NeU§rê! P-m:qelts_dqeetshal

.§trÊ;;

TWêêIS »1 geo,unot.,r

pR Poriâl RâcoÍdista
í@P.,dalROnclal

fApocálpse e íAFâzenda sào as mâiores

aud,âncas dã Record n/ nesla quinta Coníira

os cofl solada.lôs an.r2j60ko2

Pdlh3l Í@bc Na'a'8 Á24.4do

Fda 3êDEdiçroÀedÉ

O bordõo "Que boníto, hein?!" estó no boco do po,to, ossim como o
dono do expressãa, o cdntord Naiaro Azevedo, que re!Õto no hit "50
Reois" sua experiêncío ao Ílogror um onügo namorocio no niomenta da
troíçõo. Paro entender melhor esso história e conhecer um pouco mais
sobre 0 artista, fobio Porchot o entrevista hoje, 08/11, D partír do
00h15. ao Progromo do Porchot.
Duronte o bote papo, llaiaro conto como esta líciondo aom o súcessa e

do detolhes do que reolmente aconteceu no horo que pegou o ex com
outro. Após o desabofo, ela odmite que tombém ja foi ínfiei no
possocio. "Eu traÍ quando era adolescente. Faz tempo, estava na
faculdade ainda", ofirmo, orroncondo risodas da plateio e do
opresentacior com o declarõçõo.
Enqudnto folo sobre sua trojetória Õté o estreloto, Noioro revê o vídeo
de un show de onas atras, e Porchot pergunto sobte a visive! rnudonça
no oporência do famosa. "Perdi 33 quilos, porque sentia muita dor no
joelho. lsso me incorrodava muito", diz elo, que é groduodo em
estéttco.
Além disso, o duplo sertortejo Thoerne & Thiogo canta suos núsicos,
participo de brincodeiras do otração e relembra o inicio do correiro.

Sobre o programo
No ar de segundo a quinta-íeiro no tela da Record, a Prcqroma do
Porchat onímo o fm de noíte do púbiico brasileiro com entrevístos
divertídos, brincodeíros irreverentes e atroçÕes cheios de humor. Ent
um talk show corn todos os eiernentos de que o povo gosto, Fóbio
Parchot entretém o telespectodor com um mcnólogo iníciol,
comentondo os principats noticios do dio, esquetes com convidodos
especiois, alem de gomes, ntatérios exclusivGs e muito música.
Atrilho soncro, oliós, fico pcr conta da bancio goiono Pedro Letícia, que
interoge com o opresentador e com o ploteia, foz intervenções em
óudio e ocomponha contores conhecidos nocionalmente. Enquonto
Ísso, o humoristo Poulo Víeiro conversa com o golera no rtia e brinco

pR PonalRêcoídlsla
'' (@PôrtâlRÔÍclâi

Record TV suspende exib!ção do

'Leg€Õdanos", de ilârcos Mion ú lÍr?zTJAUE

2r

pR Porrâl Recordi§l3

@PorlrlROÍoal

Oébo.â suge.e âo sogÍo GÉncádo que de lrre

o poderde Adrianodas empres3s Montânâ

$Apocãloso ift tl,2ÊyAcB

pR PoíâlRecordBla

@PoíalROircd

f.JR, xÀpocíllps€ ê ÊAaazerca são as maiores

TOP 5: AS - CtlCÂOÁS NA SIMANA

Débora sugêre ao sogro
Giancârlo qoe ele tíre o poder de
Adíiano dâs 6mprâsas Montanã

Ea. aonversa ccÍ ,élr,)ía iB,a
Seidll, cáncarlo ilonio Carya,hoJ

aeclâma ia fâlti de ÍíÍ-peto do f,liro Daía os
negócio:j 4a íânilÊ Arârguí

3i:íglnCa 13 ponlos em SP

ffi
#Cíiticâ: Apocalipsê é um
novelâo que conquistou o
t úblico
A ,1ovelâ Apocellpse ê§hêôu nâ
ter?a-feÍa. dia 2'1 íe ôovêmbro às
2! e 50 nâ :el3 dâ Record TV

hltpirlrww.recordlslas .nell2O16111lWcgtama-do-porchal-recebe-naiara.html

ffi
*Apôcâlip3ê: Estêfano celêbÍâ ô
câsamento de Oéborã e Âdrian6
Mesrio conrâ süâ Yc tâíle
Adr,âü, lFeii0e riuniê) se vê
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aom o ploteio, que tombém tern amplo porticípoÇõo no praqramo. Á ohr s'do:r càsâr 
'nm 

Dêtxra ir"lanüelâdo

,eceita perÍeito paro ufi1a otrüÇõa ser sucesso cle ptiiblicc. 
' ' lv'rrê)' qtrÊ e!ÍrÉr

i'tf::fy, -:,tr';rii:íiiw;{í'!i)ir;[J!i'ffi:!í!' ffiI e,:1í*,, ;
Progrdma do Porchot tem direçãa de Diego Piqnotaro, com produção 

Leoendán"s 'l?i;,fl1'"::"':i}::I""' " 
t'"'*

da Eyeworks, é exibicio de segundo o quinta-feiro na Record, o 00h15. A '
íApocâlipsê - Conhêça todos os
persônãgena ê atorês .om íotô o
biogrâíiâ
L ll',es e'r:(ugãl(r cos olhôs:ocê

otrãÇõo e reprisado de segunda o sexto feira, às 19hjo, no TBS.

lnÍomdções via AssessorÍo dd Rede Record

Classificoção: Pragramo não recomendodo poro menores de i2 onos.

A proqromo olcança c vice-líderonço ou terceiro lugar, com oudíêncio

entre 3 e 5 pontos de médio no Grande SP

O Pragromo voi oo ar atà Dezembra, depois entra em férias e volta com

novas edições pós Carnavoi de 20.1.7.

*Cada ponto na Gronde SP equívale o mois de 69.000 donicilíos e

l9 7.00A rc I e sp e cto d o r e s.

Por Elthon Ribeiro
Tw itte r : @ e ltho nÍri be ho

Por-tol Recordisto

G+

d,r. pcruüe ãs pr nreirâs c0rsn

- lágriôra ê a mcrle Já nào cxistrrá. jé
nác haverá lLlo nem pranlo. nenl

o+

http://www. record ista s .nell2016l11lpto$ama-do-porchat-recebe-na ara.html 2t3
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"Encontro" desta segunda (24l-recebe Naiara
Azevedo

Conversor Onl
Simple

''Encontro desta segunda (24) recebe Naiara Azevedo - Registro POP

'. Convertir
de PDF a Docum€
FromDocToP0F

q

I)dnielNebhn6 Ülúlho2a,2A1l Q CoÍrrentário(s) O'l minulo (s) prevrsto (s) de leitur a

httpr/regislíopop.com.brlencontro-desta-segunda-24-recebe-naiara-azevedo/ 1/5

Nightlife in Tor
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deve visilar. Plane

sêêtorontonow.com.br
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Câmara de
Di fl gentes

Lo istas de lta ituba

.r ( Âvt,ru.r t)h DIltl(;tiYrE's loJlsrAs DE ITAlrullA - cDL'

irrs.titl .i,b ('NPJ n" 0'1'3ó6':132/0001-71' com secle à 'lravessa Paes de

(.rrrrallr." -r0 .(.,nrrtr. DECLARA pnra cruem de direito que: c.cARDoso

DA SILVA EIRELI , CNPJ N" 1rt698708/0001-72' com sede na rodovia

lransatnazônica km 02, (ilub Karrapixo realizará' o show da cantora

"NAIARA AZEVEI)O" Pol' scl no momento' a empresa exclusiva a ter os

uacuuçÃo

Alderic
V ice- I'r'

clire'itos na região do Oeste do PARA' -

Il, por ser a explessão da verdade' Í-rrmamos a presente DECLARAÇAO

em 02 (duas) vias de igual teor e forma'

Itaituba.2l de Novemblo de 20 l7

()pcs

da CDL

lrarcssa Pitcs de Ccr\alho' 40 (entro Fonc 09i-1518 t486 - 3518 -3486 I
""''""-,,jp. .a is0-0ô0 cNPJ N" 01 i66 43210001-71 - haituba - Pará

\/'





TD §
Mega MTOTALMENTE

DIFERENTE
PRoDUcôES aRl lsrlcas

*cdqç&t4.,í.n<Õ

TE PRODU ES ART STICAS LTDA.ME

CARTA DE EXCIUSIVIDADE

TOTALÍ''ENTE DIFERENTE ENOOUçÕCS ARTISTICAS TTDA-ME CNPJ:

26.131.7541000í-74., estabelecida à Avenida Deputado Jamel Cecílio nr 2929 160

andar sala 1614D Blom A Edificio BrooHield Towers - Bairro Jardim Goias - Goiania-

GO CEP 74810-100, detentora da exclusividade da artista 'NAIARA AZEVEDO''

neste ato representada por seu procurador, MARIA JOSÉ ALVES CABRAL, portadora

do R.G. 1456850 SSP-GO, e inscrita no CPF 441.311.271-72, DECLARA para os

devidos fins, em especial para os contratantes interessados e qualificados em

instrumentos especíÍicos, nos termos do inciso lll, do Artigo 25 da Lei Federal no

8.666/93, com redação alterada pelas Leis Federais no 8883/93 e 9648/98 que a

CONTRATANTE: C. CARDOSO DA SILVA EIRELI, CNPJ SOB N. 14.698,708/000í.72 -

ENDEREçO: Rodovia Transamazonica KM 2 Clube KarÍapixo, tEPtesentante CLÁUDIO

GARDOSO DA SILVA, R.G.6506909 SSP-PA, residento a Rua Juvenal FeÍÍ€irâ Lima,905 ltaituba-

pA, é detentora com EXCLUSIVIDADE, do direito de preferência para a realizaçáo do

evento artistico com a artista NAIARA AZEVEDO, em todo oeste do Estado do Pará .

Por seÍ essa a expressâo da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 14 de novembro de 2017.

Ctttar v ú*r, Msw\
TCTALIJI DIFE.1

Maria José Alvês Cabral - Procuradora

Av. Deputado Jamel cecílio, 2.929 . 1 ó' Andar - sala 1 ó14 . Bloco A, Ed. Brookfield Towers. Jardim Goiás

CEP:74810-100|Goiânia.GoITelefone:(62|3639.7oo2Celular:(ó2)9'9999-3191
www.naiaraazcvcdo.com

A



(;O\ I|II\O DO ESTADO DO PARÁ

Si,Cl{L: l',\l{lA DE ESTADO DA FAZEND^
l.lL'rL.\ r)l:. INSCIi.lÇÀO cADASTI(AL ' FIC

rN st r( r! Ào ESTADUAL
t5.l2S.lí-16-lJ

tiL,f,t\ it: l) ll PAGAMENTO
(irrr)lú! \rr(iotl:ll

scRrÇÀo No cNPJ/CPl:
14.698.70n/0001-72

NSCRIÇÀO NA JUNTA COMERCIÀ I

15600096036

\O\1F I:\lPRES ÀRIAL
( \ It I)0SO DA SILVA EIRELI

tl(.\ Ls,\r- r;\REiu

Et DUR L,( O

ilc't) I it,\ N SA]\I,\ZONICA I(M 02, SN I'LORESTA

UNIC PIO

TÁI IL I}.\

ITUAÇAO CADA STRAL
!r!'o

l: Ol) l[r a,() I)1, 
^'llvlDADE 

PlllNCI
'l í, ,\ti\i(lâdes (lc sullor-iz:rçi

)I I\iCIO DA ATIVIDADE
)r6

Jl - \l()rtagenr e desmontage

PAI,
o r d( ilut irâçio

:íl
'l.i ! i

i)E ATIVIDADE SECUND Il IA
nr de andlimes e outras eslmtums teolporarlas

I r .., r l)l:,\TIVIDADE SECUND
I r r\IaL]lirs de p!Lblicidildc

RIA

,. t, t,lt (

h',;ç,,,.,.,
] )I1 ATIVII)ADE 5I'CUND Rr^
1)ütrxs ntividades dc plrblicidade nào espe

I) I: ilIIVIDADE SECU\DARII\

cillcÂdas anteÍiormente

\ l!!ruel de palcos, cuborturas c outras gslrllturas de uso temp orário. excelo andainres

, 1) l, ÀllVIDÀDE SECUNDARIA

)i],. i - J.l - )ro(ltLçiio lnusicul

NDARIA
ades comp lementares r]âo especiicrdas antet,ornente

rJ\ir!l\,. . ;1.- .tu rf 4676 de l8 de Jtrnhu dc 2001

Y, it,.lu ,, -, , i,r -ii ), (J5/20 I 7 ás I 5:42:48 pelo l']oltal de Serviços da SEFA

ll ( L.()D0 LSTAIIELECIMENTO
i\ i,( i( \l,lcllo cLUBE
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]UCEi}A ffi
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Prcsidente dn Junta Conrerciâl do Estado do Pará - JUCEPA

(I) C CARDOSO DA SILVA hÀ.r' 
I

i
(none ernpresâriâl)

EStAbCICCidA À(2) ROD -TRANSAMAZONICA, KM 02 SN BAIRRO FLORESTA CEP; 68.I8I.970 ITAITUBA -
PARA 

(endereço comprero)

Com scu âto constitutivo arquivâdo sob o NIRE (3) 15600096036

Inscrit& no CNPJ(4) 14.698,708/0001-72 , declara, sob as penas da lei, quc se

(5)X f,NQUADRA NA CoNDTÇÃo DE MICROEMPRESA ou ME.

(6)N INQUADII,A NA CONDIÇÀO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EPP

(?)N ITEENQUADRANIENTO DE ME PATâ EPP

1t1! nnexqua,oRAM ENTo DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar n" 123, de 1411212006 e ainda, nâo estâr enquâdrsda cm
qualgucr das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal,

(9) ITAÍTUBA - PARÁ de AGOSTO de 2Ol1

SÓCIOS/TITULAR:

( llr) Ass: -,
Nomc: CLAIIDIO CARDOSO DA SILVA

{ I l)Ass:
Nomc: r Í..

.em 29 I 09 / 1986

,;!

( r2)Ass:
\ome:

( l3)Ass:
Nome:

.* JUNTACOMERCIAL õO ESTADô bO PÀ}ú- -
(;ô. ' cERTrFrco o REGrsrRo ÉM 23i08/2017 soB No 20000533484

ry Protocolo: 1710230104, Oe 23t0812017 u /rl
Enpr€sa:Is - 990r-6.93- 9 /rrlrr& áÁ.r'[?,

CAÃ-O.') JÀ S-LVA EIREII 
/ 

-

MARCELO CEBOLAO

SECRETARIO GERÁL

§

(14)Ass:

Nome:

OITS: ES'I'E FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CON'I'ER EMENDAS. RASURAS OU ENTRELINHAS
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 1469a70a/oool-72
RAZãO SOCiAI: C CARDOSO DA SILVA EIRELI

Nome Fantasia:R K PUBLICIDADE

Endereco: R IUVENAL FERREIRA DÉ LIMA 905 A / JARDIM DAS- 
ARARAS / ITAITUBA / PA / 68180.140

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

Validade: 17/lL/2O77 a 1O/72/2017

Certificação Número: 2017111103095883760520

Informação obtida em 29/LL/20L7, às 10:08:38

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

https://\Àw*,.sifge.caixa.gov.br/Empresa/crf/crf/FgecFSlmprimirPapel.asp'lVARPes. 29fi112011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
I

o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
I

data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
I

regular perante o. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
|FGrs. 
I

I



1- A empresa girará sob o nome empresarial de C CARDOSO DA SILVA EIRELL

i;;'ru,.
2- 0 endereço da empresa é na Rua )uvenal Ferreira Lima' na

Araras, CEP: 68.180-140, no município de ltaituba' estado do

3- O capital será de R$ 150'000'00 [Cento e Cinquenta

9001-9 /06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E ILUMINACAO;

,zto-oi1lo - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE (os serviços de a

alto-fâlantes - em veículos motorizados ou não'

integralizaclo em meda corrente do País '

4 - O obieto será de:

ATIVIDADEsDESoNoRIZAÇÃOEDEILUMINACAO;ATIVIDADESDEPUBLICIDADE(osservicosde
alto falante e de sonorizacao /uso de alto-falantes/ em veiculos motorizados ou não, com a

finalidadedepublicidade);CoMERCIOVAREJISTAESPECIALIZADODE.ELETRoDoMESTICOSE
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES

COMPLEMENTARES (as atividades de apresentadores de programa de televisao 
" 

d" 
i19.':.,

ACENCIAS DE PUBLICIDADE; ÀLUCUEI- DE PALCOS' COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO

TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; MONTACEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS

ESTRUTURASTEMPoÚRIASePRoDUÇÃoMUSICAL(asatividadesdeproduçãoepromoçãode
bandas, grupos musicais, orquestras e outras companhias musicaisJ

coDIFICAÇÃo DAS ATIVIDADES

905, Bairro J

Pará.
Mil ReaisJ, totalmente

Ito-falante e de sonorização - uso de

com a finalidade de Publicidade);

4753.9 IOO. COMERCIO VAREIISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOM ESTICOS E EQUIPAMENTOS

DE AUDIO E VIDEO;

g0o1-9/g9-ARTESCENICAS,ESPETACULosEATIVIDADESCoMPLEMENTARES(asatividadesde

apresentadores de programa de televisão e de rádio)

7317-4/OO - ACENCIA DE PUBLIcIDADE'

773s-oloo_ ALUCUEL Ue peicos, CoBERTURAS E 0UTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPoRÁRlo'

EXCETO ANDAIMES

4399.7102 - MONTACEM E DESMONTACEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS

TEMPOúRIAS
9oo1_gloz _ pRoDUÇÃo MUSTCAL (as atividades de produção e promoção de bandas, grupos

musicais, orquestras e outras companhias musicais)

5 - A presente empresa se transforma por prazo indeterminado' tendo iniciado suas

atividades no tlia 2g de setembro de 1g86, é garantida a continuidade da pessoa

iurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou

permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova

situação.

6 - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital social e

responde exclusivamente pela integrali zação do capital social'

7 - A administração da empresa caberá ao titular CLAUDIO CARDOSO DA SÍLVA' a qual

dentre outras atribuições, a representação atÍva e passiva' iudicial e extrajudicial'

desta EIRELI, sendo a resfonraritlorde dom titular Iimitada ao capital integralizado

B - Ao termino de cada exercício sociar, em 31 de dezembro, ocorrerá a eraboração de

inventário, balanço ô;;;;i;-Ú'únço de resultado econômico' cabendo ao

empresário os lucrot ou suportando ,as perdas apuradas Nos quatros meses

seguintes ao término do t*t"itio social o empresário deliberar á sobre as ::t:fl "
de-"signará administrador quando for o caso 'i] 

'



9 Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício.social' o e m Ht'ff..a#F

deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso '' '

l0AEIRELIpoderáaqualquertempoabriroufecharfilial,ououtradepêndência
mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da

empresa.

llFalecendoaempresacontinuarásuasatividadescomosherdeiros'sucessoresou
incapazes.Nãosendopossívelouinexistindointeressedestesovalordeseus
haveres será apurado e liquidado em base na situação pâtrimonial da empresa' à

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado'

,l

12 O administrador declara sob as penas da lei que não se acha incurso nas

proibições de arquivamento deste instrumento previstos no artigo 1 011 e seus

parágrafos da Lei 10.406 de l0/01/2002

13Declarosobaspenasdaleiquenãoparticipodenenhumaoutraempresadesta
modalidade.

14 Fica eleito o foro de ltaituba/PA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes desta transformação'

Itaituba/PA, 22 de Abril de 2015

/-i:-
(*

,/

1"
Claudio Cardoso da Silva

CPF 163.1,24.652-68
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CertiÍicamos que as iníormações abslxo const!íl d

Nome Empresarjal C CAROQ SILVA EIRELI ME

Nalureza Juridicar EtúPRESA lN LDE

os cíocumento§ árqulvados no§ta Juntg Comorc aale são vigentes na data d9 sua êrpodlçáo

SêcretarÍa da Micro e Pequena Empresâ

SecíelaÍta oe Racro,tahzaÉo e Simptificaçêo

Departamento dê Regjslro EmpÍesâriat e tntegraçáo

CERTIDÃO SIMPI-IFICAOA DIGITAL

[4icroempresa

TITULAR/ADIúINISTRAOOR

NI FEDE RA ORA D

'&]UCEPA

xxxxxx

»a/xxxxxx

S

Sem Status

ATIVIDADES OÉ SONqRIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
ATIVIDADES DE PUBLICIDADE(OS SERVIÇOS DE ALTO.
I,IOTORIZADOS OU NÃO, COM FINALIDADE OE PUBLICI
ARTES C€N]CAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMP
TELEVISÃO E DÉ MDIO);

lnicio da ativldade

29i09/1986

FALAJ\TE E DF SO\ORIZAÇÀO, USO OÊ ALTO.FALANTES EÀ,lVEICULOJ
DAOE)l
LET/ENTARES(AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRÂIIIA DE

AGENC]A DE PUBLICIDADE;

ALUGUEL DE pALco, ioBERTURAs E ESTRUTURAS DE uso ÍEÀ/poRARto, EXCETo ANDAtMEs;
À4ONTAGEM E
PRoDUÇÃo ú
OUTRAS COM

DESi\4ONTAGEi,,l DE ANDAI^,4ES E ESTRUTURAS TEI/PORARTAS
uSlcAL{As ATtvtoADES DE pRoDUÇAó E pRoMoÇÁo DE BANDAS GRUpos t\,tuslcÀts

HIAS [,4USICAIS

CAPITAL LAL

Capital inlegralizado:

RS 150.000.00

CENTO E CINOUENTA MIL REAIS

RS 150 000 00

CENTO E CINQUENTA I\,4I1 REAIS

Ato

Evento

NIRE:

EndeÍeÇo

31 5 . ENQUADRAIúENTO DE MICROEMPRESA
315 . ENQUADRAIüENTO DE MICROEI\4PR SA

XXXXXX CNPJ XXXXXX
XXXXXX

A aceitaÇão desta cedidáo está condicionada à verjficaçào de sua autenticidade na internet
regin jucepa.pa. gov. brreg in. pa/teravaridadocs.aspx côdigo de controre e protocoro encontr
deste documento. Certidão emitida com base na lN OREI No 20, de OS de dezembro de 2013.

176126309

lll liltilllililililtit t1ilt]t lfl lt

am-se no rodapé

pàgna 1t2

NIRE(sede)

15600096036 14.698.708/0001-72

CNPJ ArOllvamento do álo
Constituitivo
29/0e/1986

RODOVIAIRÁNSAÀ,í\zÔNICA KM 02. SN. FLORÊSÍA, ITAITUBA. PA. CEP: 68181970

EndeÍeco

OBJETO SOCIAL

PRAZO DE oURACÃO

Nomê/CPF lnicio de mandâto Tórmino do mandâlo
CLAUDIO CARDOSO DA SILVA

163.124.65268
TlÍULAR/ADlvllN lSÍRADOR XXXXXX

U LTIM U VA[.4ENTO SITUAÇÁO
Dalâ

23108t2017
Número

20000533484 TIEGISTRO ATIVO

Observação

A AUTENTICI0ADE 0ESSE DOCUMENÍO-POO€ SER VERTFICADA Ei.,l htp:/rogrnjucepâ.pa.gov br/autenticacaodocumenros/â,tentrcacao aspxcoNTRoLE; 3258649392752 cPF soLlcITANTEi 509.458.072-87 NJRer tsàoooõoolo e urrroA: os/og/20.17 pRoÍocoLo: 176126309

i

I

I

I
I

Cond./Adminiskador ]



Sêcrêtaria da iricro e Pequena Empíosâ

Sêcretaría de RacionâlizâÉo e SimpliÍcação

Departâmento de Regisko EmpresaÍial e lnlegraÇão

DIGITAL

B]UCEPA

Certiíicamos que as iníormâçôês âbâixo

BELÉM - PA, 5 dê SêIem

l€ 6à0 vigent€5 na data do sua expodiçào.

(--rt-,/Z
o

eágt^a:2t2
176126309

li ilil|l ilil]il ilt iltitililttt

A AUTENÍlcl0A0E 0ÉSSE DoCUMENTo PO0E SER VERIFICADA EIV http://regin.lucopâ.pa.gov.br/autenticacaodoc!rmentos/autenticacao.aspr
CONTROLEi 32586493S2752 CPF SOLICíTANTEi509.458.072-87 NIRE: 15600096036 E[.,ltTtDA: 05/OS/2017 PROTOCOLO 176126309

Nome EmpÍesarial C CARDOSO DA

Nat!Íeza JuÍidica EMPRESA INDIV

N RE(sede)

15600096036

lnicio da ativrdade

29109í986

ITAITUBA . CEP: 68181970
Endeíeco:
RODOVIA

CNPJ Arquivâínento do âto
Constiluilivo
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PODER JUDICÉRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

FÓRUM CIVEL DA COMARCA DE ITAITUBA

CERIDÃO JUDICIAL CIVEL NEGATTVA

certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de

distribuição, de 10 de.janeiro de 1993, até a presente data, em face de c. CARDOSO DA SILVA

E|RELI - ME, CNPJ 14.698,708/0001-72, residente em ROD. TRANSAMAZONICA, KM 02, s/N,

FLORESTA, ITAITUBA/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 10 grau, 20 grau e nos

Juizados Espêciais do Estado do Pará, especificamente na comarca de ITAITUBA, referente a

AÇÔES CIVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da centlal de Distribuiçáo deste Fórum.

2. A informação do no do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão,

devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na

prática dos atos ttpicos previstos nos arts. 299 § 10, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro'

3. A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada na página do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.

4. Este documento é válido somente por gO(noventa) dias.

5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 9Q(noventa) dias após sua expediçáo

sagunda-teift, 6 

.nqt 
mbo' 2017

DELMABÁLVES ROCI.IA

cENTRÂL DE DÍ§TRtBUtÇÁo DE ITAITUBA

COMARCA DE ITAITUBA

Aa inÍormações contjdaa nesta Caíldão ísÍsrem-so a exiatÔnci8 dg Açóos ds Execução Figcal, iluniçlpal ou Estadual,

Execuçãopatrimonlsl,FslênclaerocuporaçãoJudicisl(concordata),civElecomgrcial,Familia,

cortidáo em coníormidade com o provimonto í912009. cJRrí8, que ineütuicartidão única par. feltos clvsis.

Certidáo expedida gratuitamente em ; 06/11/2017 '12:53:50

CoNTROLE: 1,t061205s72549 Está certidáo é êmitida apenas para pessoas com maior idadê civ I

Válida até O4lO2l2O18 OOiOO:oo Lb.a (dêlmarrccha)

Comprovacão do autenticidade ds certidão no site httpJ/www.tip8iu3.bÍ
Esta côrtidáo têm €f€ito de csrtidáo negativâ para procêssos ds Falênciâ, concordata(âinda remanescêntês) ou recuperaÇào iudicial

1

lntordição/Tutela/Curatola, lnvqntárlo s otc.'.





Conrprovante de lnscrição e de Sitr-ração Cadastral

Contribu inte,

Confirâ os dados de ldentificacáo (
RFB a sua atualizaçáo cadastial. 

ia Pessoa Jurídlca e' se houver qualquer clivergência, providencie.Irnlo â

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

. rrfll{
§lqÉ
\&!..hii.

ao S l :) s ECO \Ô\, c^s s c li
3 I 9 1 -0 2
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u I I n tr r) ll d I tnem
9 C 0 1 9-9 9 tl s ê n is 1 I d 5 m m n 1a ,in I f d n tetorm

ROD TRANSÂMAZONICA KÀ,] 02

08.181.970
F LORES

cr.,r,rpt e,.r:1rc

ITAITU BA

SN

I

'IE'O ÊLFTRÔI!CO
IEIEFC\.;
(93) 9158.8049 / í93) 35í8.4659

6l]ú^ c

17t12t2009

ll o Es,reL /11

Aprovado pela lnstruÇão Normativa RFB no 1,634, de 06 dô majo de 2016
Emitido no dia OÊl11lZO17 às í O:SS:21 (dãta e hoÍa de Brãsília).
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MATRIZ
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tQ"',wl/

Irinrslénc do Desenvclvrmento, lndúslria ê Comércio Êxterior
Secrclaíia do Dêsenvolvimênlo dâ Píoduçáo
Dcpãíam6nto Nacro,1aldê Rêo'siÍo do Cô.néÍcro

I'IAITUBA

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
IN§ÍRUçÔES OE PREENCHIMEMÍO NO VÉRSO

PA

eclâra, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que náo possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do EsTÀDo Do pÀRÀ:

13tI-4/00

4153-9/00

9329-8 / At
9001-9/03
9001-9/06

NrRÉ DA FrLrÁL útui.]'ü @ri. e no 6íccn1. . nll'DNÚMERO O€ O€mrrc^Çlo 0ô RÉO|SÍRO OE ÊilPÂES . llrFE OA SEOE

1510051689-3
NOMÉ OO ÊMPÂ€SÁRrO {mp{rlô s.br.üru..3)

CLAUDIO CARDOSO DA SILVA ,,/íjricÊ,r,
Casado (a )BRÀSTLE]RÀ

MX Ftr
REGIME DE BENS ($ 6!'dO)

comunhão parcial

217.623 SSP PA 763 .124 .652-68

JOAO BATISTA DA S ILVA
»asc oo EM I'r'rá d. n.erm.nro)

20-03-1961

CARMOSINA ÀLVES DA SILVA

EMANC FÁm PoÂ (ômâ d6 óânoprÇ.ô $mrnle ôô d$ dà mââo4

RUA JUVENAL E'ERREIRA DE LIMÀ
OoMrcrll,\oo M GÔôêADôURO- tu.. rv..lc)

905

68180-140JARDIM DAS ARÀRAS

002 ALTERÀÇÃO 051
o€aaiçÂô Do E!€Nro

REATIVAÇÃo

427
oEscRrÇÀo oo EVENÍo

ALTERAÇÃo DE DADos
oEscRrqÁo0o€wl.rIo

C CARDOSO DA SILVA
LOCFúC1oURO {tor, .v, .rc.)

F.UÀ JUVENAL EERREIRÀ DE LIMA 905

À JARD]M DAS AR.ARÂS 68180-140

I TAI TUBÀ BRÀS ÍLPA
CORREIO ÉLÉÍRÔNlco (E.MÀIL)

40.000,00
v^loa oo crPÍ^L ú! dr.É)

QUARENTA MIL REAIS * *

coMÉRcro vAREJrsrA EspEcrALrzADo DE ELETRoDoMÉsr rcos E EeurpAMENTos DE
ÁuDro E vÍ DEo

DIsCoTEcAs, DANCETERIÀS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES
PRoDUÇÃo DE ESPETÁcULos DE DANÇA

ATIVIDADES DE soNoRIzAÇÃo E DE ILUMINAÇÃo

AGENCIÀ DE PUBLICIDADE

oÂT^ oE rNloo oÀsÁrvrôÁoEs NúM€io oE rNscRrgÁo No CNPJ

14 . 698. 108 /0001,-12

TR-ÁAISFERÉNCI^ OÊ SÊDE OU O€ FILIÁL OÉ ÔUIRA UF

ÀSS NÀTURÁ DÀ FIRMT PELO (ou p.r. r.0iô!.lrir.[tatrônr./oôÉd.)

./'

J.'-,

DEFERIDO AUTENTTcAÇÁo
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE

j\tcki Aíqénoni
S:n klo"a Pública

?

"ú

e/^. L?',M-L'

JUNTA coMÉRctAL Do EsrADo Do pARÁ
cERlFrco o REctsÍRo EM 25102/2010so8N" 20000223845
Protocolo: 10/010221-2. OÉ 1810212010

Enp!€sa:15 1 0051689 3

GETULIO VILLAS IVOREIRA

SECRETARIo GERAI

05-02-2010

PARA uso ExcLUStvo oA JUNtÀ bc



tç,v;/
ll n stéíro do Desenvolvimenlo lndÚstÍiâ e CoÍnéÍcio ExleÍror
Secreta.ia do Desenvolvimeôto da Píoduçáo
CrDarlar€nto Nâcronal de Rogri«o do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 2/2

declara, sob as penas da lei, náo estar impedido de êxercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empÍesário e requer à Junta Comerdal do EsTÀDo Do PÀ.RÁ:

1'139-0/43

4399-7 / 02
9AAt-9 / C2

NÚMERO OE IOENÍIFICAÇÁO OO RECISÍRO DÊ EMPiES^- NIâÉ O^ SÉOE

1510051689-3
NRE OÂ FrL AL (oÍ..i.hrr em.i

{ú"ll,.lo §ôm âd8yâluÍa,

CLAUDIO CARDOSO DA SILVA

BRÀSII,EIRÀ Casado 1a )

\ç-

ME FE

CARMOSÍNA ALVES CARDOSO

R€G|MÉ Oê ôÉNS ($ e-ío)

Comunhão ifer(:ial

JOÀO BAT1STA DÀ SILVA
NÀScrDO EM (d.ra d6 n'írm8nrô)

20-03-1961 6506909 PC PA 763.124.652-68
EMÂNCTPAoO POR (ômâ 0c cmr.opaÉo sm.nb no cr$ de úênoa

ooM crLr^Do n,{ iLocRÂoouRo - tu...v. ôrc )

RUA JUVENAL FERREIRÂ L]MÂ 905

JARDIM DAS ARÀRÀS 68180-140

i TAI TUBA FÀ

402 ALTERÀCAO a2l
OESCRçÁO DO EVÉNÍO

ALTERÀCAO DE DADOS
oÉscRrÇÀo oo E!€flTo OESCRçÁO OO EVEN'TO

C CARDOSO DA SILVA

905

A JARD]M DAS ARÀRÀS

LOGÍ|ÀDOURO (tuô âv. orc)

RUA JUVENAL FERREIRA DE LIMA

68180-140

] TA I TUBÀ BRÀS I LPA
COÂFÉIO ELÉTRÔMCO (E.MÂ L)

mariozzumlQhotma i l. com

150.000,00 CENTO E CLNQUcNTA t4TL I?LATi-'
VÀroR OO cAPrrÂL (por€íâíe)

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS É ESTRUTURAS DE USO TEMPORÀRIO, EXCETO
ANDAlMES

MONTÂGEM E DEMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURÂS TEMPORARIAS

PROD0ÇÃo MUSICAL (as atj,vidades de produÇão e promoÇão de bandas,
g.rupos musicais/ orquestras e outras companhias nusicaj.s)

NúMERo oÉ rNscRrÇÁo No CNPJ

1,A - 698 .1 08 / 0AA1-'7 2

oÀÍa o€ rNicLo oÂs ÂTrvroÁoEs

28-09-1986

^ssrNÂÍrJRÁ 
oÀ FrRMA PELO EMPRESÀnrO (ou p.ro ropÍ.r. à.t6/rseEr.nGrg€..nrs)

YL \.//-lC. C--/4/e,0n çT àl +
19-07-2013

AUTENTICAÇÁO

I
3

Ê
i

I
I

6534

1

SECRETÁRIO 6ERAL
IO MLLAS MORÉIRÁ

l..r-*

lco o RE

00

/t/
" I{elc j AlbeÍtoDr

Çoo.donadloiá R6otônàl
M r 5r19/Otxt JUõÉpÀ

OEFERIOO
PUBLIQUE.§E ç AROUIVE.SE

Y/ l,{r,l*
EapE.sâ: L5 1 0051689 3

C CÀRDOSO DÀ S I I'/I\

SOB No: 20000358121
Protocolo. 13/'195483-O OL 231071201 3

NSTRL-TÇÔÉS OE PREE\CHIIIENIO NO VT'1SO



ATO DE TRANFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELE

C CARDOSO DA SILVA EIRELI u#fffra I

Pelo presente instrumento Ato constitutivo de transformação de empre\ii1i-o-,.oara
EIRELI, o Sr., cLAUDIo cARDoso DA slLVA, brasileiro, casado, em regime de comunhão
parcial de bens, empresário, nascido em20/03/1,g61, portador da cédula de ldentidade
na 6506909 PC/PA, inscrira no cpF/MF sob n. 163.124.6s2-68, residente e domiciliado
tra Rua luvenal Ferreira Lima,90s Jardim das Araras, cEp: 68.180-140, mr-rnicípio de
Itaituba/PA. Na qualidade de empresário na empresa c cARDoso DA SÍLVA, com sede
na Rua Juvenal Ferreira Lima,905 Bairro lardim das Araras, cEp: 68.1g0.140, cu.io ato
constltutivo se encontra registrado na Junta comercial do Estado do pará sob o NIRE
15100516893, por despacho no dia 29/09/1986, devidamenre inscrita no cNpf n.
14.698.708 /0001'-72, ora transforma seu registro de empresário enr EMpR[sA
INDIVIDUAL DE RESP0NSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá doravante
pelo ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033
e 980ê da Lei n. 10406/02, resolve:

cláusula 1- Fica transformada esta sociedade em EMpRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob denominação de c cARDoso DA srLVA
EÍRELl, com sub-rogaçâo de todos os direitos e obrigações pertinentes.

cláusula 2 - o acervo desta empresa, no valor de 1s0.000,00[cento e cinquenta mir
reais) passa a constituir o câpital EIRELI, mencionado na cláusula anterior.

cláusula 3 - Para tanto, passa a transcrever, na integra, ato constitutivo da referida
E IRELI, com o teor seguinte:

ATO CONTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÂO DE EMPRESÁRIO

CLAUDlO cARDosO DA srLVA, brasireiro, casado, em regime de comunhão parcial de
bens, empresário, nascido em z0/03/1,961, portador da cédura de ldentidade nq
6506909 PC/PA, inscrita no cpF/MF sob n. 163.124.6s2-68, residente e domiciliado na
Rua luvenal Ferreira Lima, 905 fardim das Araras, cEp: 6g.180-140, municÍpio de
Ítaituba/PA. Na qualidade de empresárro na ernpresa c cARDoso DA srLVA, com sede
na Rua Juvenal l"erreira Lima,905 Bairro Jardim das Araras, cEp: 68.180.140, cujo ato
constitutivo se encontra registrado na junta conrercial do Estado do pará sob o NIRE
15100516893, por despacho no dia 29/09/ 1986, devidamente inscrita no cNpJ n.
14.698.7 0B /0001.-72, ora transforma serr registro de empresário em EMpRESA
INDIvIDUAL DE RESP0NSABILIDADE LIiúlrADA - EIRELT, a qual se regerá doravante
pelo ato constitutivo, consoante a faculdacle prevista no parágrafo único, tlo artigo 1033
e 9B0a da Lci n. 10406/02, resolve:

rt



CERTID.ÁO NEGATIVA DE DEBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: C CARDOSO DA SILVA EIREII
(MÀTRIZ E FÍI,IAIS) CNPJ:

Certidão no : 135826354/20rj
Expedição : 22/08/201'1, às 15 :02 06
Validade: l1 /02/2018 - 180 (cenLo e ortenca)
de sua expediÇão,

14.698 .108/AAA1-12

ciias, contados da daia

Certif ica-se que C CÀRDOSO DA SrLvA EIRELT
(MÀTRIZ E FIIIÀIS), .Inscr:iLo (a) no cti?J scb o r..

14.698 .708/000L-72t NÀo coNSTÀ f o Ban:c )'làcrr..al cÊ -1Ê.,.ÊrrrÉsTrabalhIstas.
Certidão emrtida com base no àr':. 64"i-À Ja co.sc.-rc.:aÇác oas L.rs ir.-
Trabal-ho, acrescenLado pela Lej n. 12.44C, de 7 de;uIhc de 2Alt, e
na ResoluÇão AdminisLrativa no l41a/2at1 do Tr:bunai super:or cic
Trabalhc, de 24 de agosto de 20i1.
os dados consLant.es desta certidão sãc de r e s p o n s a b i. r r r.r a. ., c.::
Tribunais do TrabaLho e estão atuatizacios até 2 (dots) ot..rs
anteriores à data da sua expedtÇãÕ.
No caso de pessoa ;uridica, â Certrdão atesta a empresa enr re-âÇáo
a todos os seus estabelecrmentos, agências ou fjl-iais.
A aceitaÇão desta certidão condrciona-se à verif i,cação de s,r,.
autent i c idade no portal do Tribunai Superior do i,:ebá.1 t,.: r,:
Internet (http: / /www. tst. jus. br)
Cert rdào emrtlda gratuÍtamente.

INFORMÀÇÀO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabarhiscas constam os iiados
neces sáríos à identi ficação das pes soas naturais e jurirlicas
inadimprentes perante a JusLiÇa do Trabarho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgadc ou ernacordos judiciai-s trabalhj.stas, inclusive no concernente aos
reco lh imen to s previdenciários, a honorár j-os, a custàs, a
emorumentos ou a recolhr-mentos determinados em 1ei,. ou decorrenies
de execuçãb de acordos firmados perante o MinlsLer:io púbIico cro
Trabalho ou Comissào de ConcilraÇào previa.



SERVIÇO GRATUITO

Emitida às: 09:24:06 do dja 04108t20t7
Válida até:31/01/20i8
Número da Certidáo: 702017080384056-5

Código de Controle cle Autenticidade: 66067CC8.1C869A81,0D26tE26.'IOB7DB4O

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de noritlcaçàu
previa, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóreses
previstas no art. 90 da Instrução Normativa n.o 00 19, de 5 de outubro de 2006. conro tanrbenr
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do falo por
mcio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov. br.

Válida em todo território paraense.

sERVrÇO GRATUTTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA N O TRIBUTARIA

NOme: C CARDOSO DA SILVA EIRELI
Inscrição Estadual: I 5. I 25.836-8
CNPJ: 14.698.708t000t -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer divjdas de
responsabilidade do- sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. e
certificado que NÂo coNsrAM, até a presente data, pendêncras ern seu non1e.
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazesrla. i1e
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

à(:
*iil+*Ér'+

A presente certidão, emitida nos ternros do Decreto n.'2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da lnstrução Normativa n." 001 9, de 5 de ourubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sr.ra arúenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Execirrrva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov. br.

hllps //app.sêÍa.pê 9ov br/emissao-ceíidao/emilkCenidao.âctioô

il\P9',l9Py,J!!q.Pg.yvt



DECLARAÇÃO DE BNQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

(I) C CARDOSO DA SILVA

(norlle emprcsarial)

Estabetecida à(2) RoD lRANSAMAZONICA. KM 02 SN BAIRRO FLORES',|A CEp: 68.t81-9?0 I'TAITUBA -
PARÁ

(endercço completo)

Com seu atoconstitutivo arquivado soboNIRE(3) 15600096036 ,em 29 /09 / 1986

Ínscrita no CNI'.1(4) 14.698.708/0001-"72 declâra, sob as penâs da tei, quc sc

(5)X ENQUADRA NA CONDIÇÂO DE MICROEMPRESA OU ME.

(6)N ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EPP

(7)E REENQUADRAMENTO DE ME PATA EPP

(8)E REENQUADRAMENTO DE EPP PATâ ME

Nos termos da Lei Conrplemeltar n" 123, de 14/1212006 e ainda, náo estar enquadradâ ern
qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legâ1,

(9) TTAITUBA - PARÁ , x de A(;OSTO

1'al

SÓCIOS/TITU LAR:

/,
(t0) Ass: .' . . 1(.
itome: cleuDIo cARDosó DA slLvA

(l r)Ass:
N o nte:

(l l)Âss:
Nonrc:

."§*YXlÊ,33H83,§i'.?,Í"âi,?'?&"o**"'oooou"o'o
à§ iãiocoro: rzlozaoro'4 DE23/08/2017 ' l't
Enp!êsa:ls 6- 999r.6,q? 

6 ,f{r-â"it''t'*
.' êr-o'L rA Ít- Â -'F'-- / **ar.O anroúO

*i

( ri)Ass:
Nome:

sECRETÁR;O GERAL

(lt)Ass:
Nome:

ObS: ESTE FORMULÁRIO NÀO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

@}UCEPA ffi

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estndo tlo Pará - JUCEPA

de 201'7



MINISTERIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C CARDOS9 DA STLVA EIRELI
CNPJ:'1 4.698.70810001 -72

Ressalvado o direito ds a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuraáês, á certificado que

1não constam pendências relativas aos dêbitos administrados pela Secretaria da Recelta
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gerâl da Fazenda Nacional (PGFN) débitos insc.itâs
em Dívida Ativa da união com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei ns 5.172
de 25 de outubro de 1966 - código Tributário Nacional (crN), ou garantidos medianre bens ou
direitos, ou corn embargos da Fazenda pública em processos de execução Íiscal, ou objeto ce
decisão judicial que determina sua desconsideração para íins de certificação da regularidace
fiscal.

Coníorme disposto nos arts, 205 e 20ô do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da cerlidêo
negatrva.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federêttvo, para
todos os Órgãos e fundos pÚblicos da administração direta a ele vÍnculados. Refere-se à situaÇão do
sujelto passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes socrais prãvistas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lej ng 9,212. de 24 de j!lho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍlcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos < http://www,receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.Íazenda.gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.75t, de OZlj)eAl|
Emitida às 09:31:34 do dia 041081?Q17 <hora e data de Brasilia>.
válida ate 31101t2018.
Código dê controle da certidão: 6822.40CE.5F73.34i O
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SERVIÇO CLATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: C CARDOSO DA SILVA EIRELI
I nsc rição Estadual: 15.125.836-8
CN PJ: I 4.698.708/000 l -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dív:das de

respon sabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. c

certificado que NÁO CONSTAM, até a presente data' pendências em seu nonle.

relarivamenre aos debitos administrados pela SeÇretaria Executiva de Estado da Fazentll, dc

natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.' 2.473, de 29 de setembro de 2006 . e

da lnstrução Normativa n.o 0019, de 5 de outubro de 2006, somente produzirá efeitos apirs a

conÍirmaÇão de sua alrtenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Exccrttrva

de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.seta, pa. gov.br.

Erniticla às: 09:24:06 do dia 04/08/2017

Válida até:31/01/2018
Número da Certidão: 702017080384055-7

Código de Controle de Autenticidade: BB84CBA7.69F 68660.1D67 2406.884DE283

Observação:
- Nos ternros da legislaçâo pertinente a presente Certidão poderá, independcnte de notificaçio
previa, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hrpóteses

previstas no art. 6o da Instrução Normativa n," 0019, de 5 de Outubro de 2006, conro lambi'n]

ern decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efefuada de oÍjcio, devendo ser dada a publicidade do fato pot
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

:K1
*riSb;â-'.

nttps //app.seÍa pa.9ov.br/emissao-certidao/emltiaCertidao.action

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO
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