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ALTERACÃO CONTRATUAL N';'Ol DA SOÇIEDADE

PADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO LTDA

ÇNPl nO 19.6S2.211/0001-~7

ALEXANDRA LETICIA ZANELA. brasileira, solteira, nascida em
Cdnstantina (RS), no dia 16/05/1981, jornalista, 'residente e
domiciliada na Avenida Loureiro da Silva nO 1500, Apto 607, bairro
Cidade Baixa, cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90.050-240,
portadora da cédula de identidade n- '.7068786966 expedida pela
sSP/RS e CPF982.562.970-34. j
CARLOS GUILHERME DIEHL FERREIM. brasileiro, solteiro,
nascido em Venâncio Aires (RS), no dia 07/05/1981, jornalista,
residente e domiciliado na Rua Nunes Machado nO 319, Apto 1002,
bairro Azenha; cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90.130-080,
portador da cédula de identidade n= 4029824391 expedida pela
SJS/Rs e CPF 994.248.600-30, únicos sócios da Sociedade
Empresária: pADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO LTDA. com sede'
na Rua Nunes Machado nO319, Apto 1002, bairro Azenha, cidade de -
Porto Alegre (RS), CEP90.130-080, registrada na Junta Comercial do
Estado de Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43207536428 em'
16/01/2014 e inscrita no CNPJ soo o= 19.652.211/0001-37,
enquadrada na condição de MICROEMPRESA- ME nos termos da lei ._
Complementar nO 123, de 14/10/2006, resolvem assim alterar o '
contrato saciai.
cLÁUSULA pRIMEIRA
Os SÓCios,ALEXANDRA LETICIA ZANELA e CARLOS GUILHERME
DIEHL FERREIRA resolvem aumentar o capital social da sociedade.
que era de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 80.000,00 (oitenta'
mil reals), dividido em 80.000 (oitenta mil) cotas, no valor nominal'
de R$ 1,00 (hum real) cada uma, Inteqraüzado da seguinte forma:

a) A sócia ALEXANDRA LETICIA ZANELA subscreve e integraliza
neste ato.em moeda corrente nacional, o valor de R$ 39.000,00 -
(trinta e nove mil reais), dividido em 39.000 (trinta e nove mil) ,
cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma.

b) O sócio CARLOS GUILHERME DIEHL FERREIRA subscreve e
integraliza neste ato em moeda corrente nacional, o valor de R$ '..
39.000,00 (trinta e nove mil reais), dividido em 39.000 (trinta e
nove mil) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada' /IV _
uma. y

CLÁUSULA SEGUNDA
Em virtude do aumento do capital social, para R$ 80.000,00 (oitenta,
mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) cotas, no valor nominal . !j;?'2--!
de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado O~"0, l.~ .....
peles sócios ern moeda corrente nacional, fi~ assim dívídído: :"i'-\ q~
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VALORR$II NOME N.COTAS

IALEXANDRALETICIA ZANELA 40.000 40.000.001
ICARLº-$ GUILHERME DIEHL FERREIRA 40.000 40.000.001
!TOTAL' _ 80.000 80.00000i
CLAUSULATERCEIRA

REFORMAE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATOSOCIAL:
Faceàs alteraçõessupra descritase antertores de ordem funcional
e ou redacional deliberam os sóciós-cotistas reformar e
CONSOUDAR O CONTRATO SOCIAL,~que a partir desta data
passaa vigorar de acordocomas cláusulasa seguir transcritas:

CONSOLIDACÃO DO C0'tIRATQ SOCIAL 'V' SOCIEDADE
PADRINHO AGENCIA DE CONIEUDO LIDA

ALEXANDRALEIICIA ZANELA. brasileira, solteira, nascidaem
Constantina (RS), no dia 16/05/1981, jornalista, residente e
domiciliada na Avenida Loureiro da Silva nO 1500, Apto 607,
bairro Cidade Baixa, cidade de Porto Alegre (RS), CEP90.050-
240, portadora da cédulade identidaden" 7068786966expedida'
pelaSSP/RSe CPF982.562.970-34.
CARLOS GUILHERME DIEHL FERREIRA, brasileiro, solteiro,
nascidoem VenâncioAires (RS), no dia 07/05/1981, jornalista,
residente e domiciliado na Rua Nunes MachadonO 319, Apto
1002, bairro Azenha, cidade de Porto Alegre (RS), CEP90.130-
080, portador da cédulade identidade n" 4029824391 expedida
pela SJS/RS e CPF 994.248.600-30. A SOCIEDAPE
EMPRESÁRIA, já constituidacom basenos art. 1052 a 1087 da
lei 10.406 de 10/01/2002 e com regência supletiva da lei
6.404/76, fica regida pelas cláusulas e condições a seguir
descritas:

cLÁUSULA PRIMEIRA
pA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO PRAZO DE DURACÃO E
DO OBJEIIYO SOCIAL:
I. A sociedadeconstituída sob a forma de sociedadeempresária

est~ girando sob a se;Juintedenominaçãosocial: PADRINHO
AGENCIA DE CONTEUDO LIDA. -

II. A sociedadeestá estabelecidana.RuaNunesMachadonO319,
Apto 1002, bairro Azenha, cidade de Porto Alegre (RS), CEP
90.130-080.
A sociedadepoderá abrir filiais e escritóriosem qualquer parte
do território nacional ou exterior, bem como participar de
outras sociedadesafinsou não.
A sociedadeiniciou as suas atívidadesno dia 16 de janeiro de
2014 e se estabeleceupor prazo indeterminado. .'

V. A sociedadetem comoobjeto SOCiala exploraçãodas seguintes
atívldades econômicas: produção de conteúdo, açêncte de
notíciase administraçãode redes'sociais. '

III.

IV.



cLÁUSULA SEGUNDA
DO CAPITAL SOCIAL. COTAS. COTISTA E DA
RESPONSABILIDADE:

r. Ocapital socialé de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
II. O capital social fica dividido em 80.000 (oitenta mi!) cotas, no

valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica
assimdivididoentre os sócios:

,..---_.._-' _ ..._---_ .. N.COTAS VALOR R-$l, NOME
ALEXANDRA LETICIA ZANELA 40.000 40.000001
~~RLOSGüiLHERME DIEHL FERREIRA 40.000 40.000,00!-

80.000 80.000001ITOTAL .. .III. A responsabilidadede cada SOCIO é restnta ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralizaçãodo capital social.

IV. Asquotassociaissão indivisíveisem relaçãoà sociedade.
V. Asquotas nãopoderãoser caucionadas,empenhadas,oneradas

ou gravadas, total ou parcialmente,a qualquer título, salvo se
comautorizaçãode todos os sócios.

VI. Em caso de aumento de capital, terão preferência os sócios
para subscrição em igualdade de condições e na proporção
exatadas cotasquepossuírem.

VII. Pretendendoum dos sóciosceder cotas a terceiros, só se fará
com o consentimentodos sócios remanescentee a sociedade /
nãose dissolverá.

cLÁUSULA TERCEIRA
DA ADMINISTRACÃO. REUNIÕES DE OUOTISTAS E SUAS
DELIBERACÕES:

r. A administração da sociedade será exercida pelos SOCIOS
ALEXANDRA LETICIA ZANELA e CARLOS GUILHERME
DIEHL FERREIRA, aos quais. agindo isoladamente estão
autorizadosa usar do nome empresarial, vedado, no entanto,
usá-lo em atividades estranhas ao interesse social ou quando
assumiremobrigaçõesseja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade,semautorizaçãodo outro sócio.

II. Pelos serviços prestados a sociedade, poderá o SOCIO
administrador receber a título de pró-labore, uma quantia t
mensalfixa combinadade comumacordo.

III. Fica dispensadaa reunião de sócios, sendo que todas as
alterações da sociedadeserão registradasna JuntaComercial
do Estadodo RioGrandedo Sul, de acordocom o artigo 1.072 /
parágrafo 30 do C/C-2002. A sociedade também não terá
conselhofiscal.

CLÁUSULAOUARTA
DA RETIRADA. EXCLUSÃO DE
DE SUASOUOTAS:

".:.i JJnta Comercial, lndvstr.al o Serviços do R,o Grande 00 Sei . ~ /)L_
~_ certrnco -eçrstro sob c nC 4756065 em 23/05/20'18 da Empresa PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTOA" ME, Nre 4320753f,428 e c-ctocoro

1S22527~,,; _ 17,'05120' 8_ Autenticação: A72~3AA68E.35F4EF41S7848859C8739AF~D9701F. Crevarton Si~nor - Secretário-Geral. Para validar este ~
documento acesse h:tp:'lJ,JCsrs.rs.çov.er e H'~O'T1e'l" do protocolo ~8i225.278-7e o código de seçuranca JLAB Esta cor-a foi eute-iuceca
d;g!:alment€ e asamaoa erro 24f05!2018 por creve-tcn Siqr-nr - Secretário-GeraL " "" ,
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r. Qualquer sócio poderá se retirar da sociedade, comunicando aos
demais sua saída com um prazo de antecedência de 60
(sessenta) dias, e seus haveres serão pagos em 12 (doze)
parcelas mensais.

II. No caso de falecimento, impedimento ou ausência de um dos
sócios a sociedade não se dissolverá, cabendo aos herdeiros, os
sucessores e o Incapaz, dar continuidade da sociedade dos
direitos e obrigações do SóCiO falecido, Impedido ou ausente.

III. Poderá haver expulsão ou exclusão de sócios por prática de atos
de inegável gravidade, justa causa ou incapacidade conforme
previsto nos art. 1030 e 1085 da lei 10.406/2002.

cLÁUSULA OUINTA
DAS DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E
SOCIAIS. DOS LIyROS E DOS DESTINOS DO RESULTADO:

I. O exercício social encerrar-se-à em 31 de dezembro de cada
ano, sendo que nesta data será levantado o balanço patrimonial
com as demonstrações financeiras de acordo com o art. 176 da
lei 6.404/76, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, e
registrado nos livros de acordo com a legislação vigente.

II. Os lucros líquidos apurados poderão ser distribuídos
mensalmente de acordo com a quantidade de cotas, podendo
ficar em reserva na sociedade para ser utilizado no aumento do
capital social. Os lucros também poderão ser distribuídos
proporcionais à prestação de serviços executado por cada sócio,
durante o ano, de acordo com o artigo 1.007 do CC/2002.

UI. Os prejuízos serão mantidos em contas especiais para serem
amortizados e não o sendo serão suportados pelos sócios na
proporção exata das cotas que possuírem do capital social.

CLÁUSULASEXTA '
DA TRANSFORMAçÃO, CISÃO. INCORPORACÃO. FUSÃO E
DISSOLUCÃO DA SOCIEDADE:

r. Os sócios poderão transformar a sociedade em outro tipo social,
incorporar outra sociedade ou ser incorporada, fundir-se com
outra sociedade, Cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu
patrlmônio' em outra ou outras sociedades, extinguindo-se se a
versão for total, ou absorver patrimônio de sociedade cindida,
para deliberarem sobre as referidas alterações é necessário a
aprovação de todos os sócios.

II. A sociedade entrará em dtssotução, seguida de liquidação e
partilha, nos casos legais do art. 1033 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO DESEMPEPIMENTO:

I. Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade,
por lei espectai, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que ;rv-
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime ~
falirnentar, de prevaricação, petta 0"suborno, 000,","0, ~

lei ",_,o_.,,",",",.,.,_.~o,_.'" ~ Jf2_~w,.ce-nncc reqrstro sob o n" 4756055 em 23/05/2018 d~ Empresa PADRiNHO AGENCIA DE CONTEUDO I TOA· ME, Nrre 43207536428 e prctocóc
_ _ 1R2Z52 {S7 _ 17:0.')f20. S. Autenticaçàc: A7243AAB883Sr4EF4167B48859C8739AF4D970"\F_ Cleverton Slgroor· Secretano--Gera1. Para validar este

oocumvmo. ecease http://j.lc'srs_fS.9Qv.br e in~()rme nOdo protocoto 18/225.278·7 € o código de segurança JLA8 Esta cópia ft>i all!pn!v;'j,j,ô
dLgit,fllrrerte e assinada ~J'T! 24105/2016;x>r cievenon Signor - gscrereno-cerer.
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peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as' relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

cLÁUSULA OITAVA
L Ficaeleito o foro da comarcade Porto Alegre (RS), para dirimir

as questões oriundas do presente contrato, e os casos omissos
e não regulados pelo presente serão regulamentados pelas
leis vigentes. E, por estarem justos e contratados, firmam o
presente instrumento para que valha na melhor forma do direito.

PortoAlegre-Y 2, \.j,
,

---------------- --- ~---------------------b.......n:;.'__________::E_~~::E:'
CARLOSGUILHERMEDIEHLFERREIRA

.su-ca cornercrar. Industrial € $êfVtÇOS do Rio Grande do Sul
Certifir.Q registro sob C nv -4756065 em 23105/201 a da Empresa PADR!NHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA - ME, enre 43207536428 e prctcccro
1822527$7 _ 17105 '20 ta. Acteottcacao: A7243AA88835F4EF4167848859C8739AF409701 F. G!everton Signor· Sec-etá-io-Gerat. Pera validar este
documento. ecesse tlttP:!!jUCiSrSJS,gc\I.br e Informe nOdo protocolo 181'225-278-7 e o CÓdigo de segurança JLAB Esta cópia foi actenucecc
digitalmente e assinada em 2:4/05/2018 por Cklvortotl Signor - Secr&tárj~Geral.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 5.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

NOME EMPRESARIAL
PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LmA

Contador 14523981000
JOECIJOSE

CHIAPARINI:1452398100 2034375B~602BB77B4
O

JOECIJOSE
CHIAPARINI:1452398100 20343758~602887784

O

0310512016a
03/0512019 Não

Procurador 14523981000 03/05/2016 a
03/05/2019 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

94.D7.11.FC.10.AO.C4.04.EB.32.80.77.
E6.F7.5D.F2.01.59.1B.E9-5

Escrituraçãorecebidavia Internet
peloAgenteReceptorSERPRO

ern 03/01/2019 às 08:54:09

AB.96.74.63.07.0B.B2.00
01.BO.07.C2.B8.84.D9.89

!

G/
Considera-se autenticado o livro contãbil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO 8.934/1994.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTOA

Periodo da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 5
CNPJ: 19.652.211/0001-37

Nome Empresarial PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTOA
_._-_ ..---

NIRE 43207536428

CNPJ 19.652.211/0001-37
_ .._----_ ...._-_ ..._ .._-_._-----~

Número de Ordem 5

---~••,-_ ...._._------~~
Natureza do Livro Livro Diário

Municipio Porto Alegre

Data do arquivamento dos atos
constitutivos 16/01/2014

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
soc:ied_ad_e__elllpres~ria_ ~._

Data de encerramento do exercicio social 31/1212018

Quantidade total de linhas do arquivo
digital 9785

Nome Empresarial PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTOA

Natureza do Livro Livro Diártc

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

9785

Data de inicio 01/01/2018

Data de término 31/1212018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número __ ".
94.D7.11.FC.10.AO.C4.04.EB.32.80.77.E6.F7.5D.F2.01.59.1 B.E9-5, nos termos do Decreto nO8.683/2016. 000' . '37 \
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped rT9 65'2.2" I ~
Versão 5.0.3 do Visualizador ~,. P~""'-f.ill'\1fÍlOO l10"
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DO 319{1002
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BALANÇO PATRIMONIAL

~~~r~~~;:~~-i:~~S;~R~~~,?~~t;;~k:;~
ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

BANCOS C/APLlCACAO

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

OUTROS CREDITOS

CREDITOS COM SOCIOS

NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER

OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS

Entidade: PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 5

CNPJ: 19.652.211/0001-37

Período Selecíonado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

OBRIGACOES C/PESSOAL

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS

R$ 19.291,89 R$ 103.962,57

R$ 18.481,65 R$ 103.242,33

R$16.571,75 R$ 72.078,83

R$ 15.376,65 R$ 31.513,63

R$1.195,10 R$ 40.565,20

R$ 1.909,90 R$ 0,00

R$1.909,90 R$ 0,00

R$ (0,00) R$ 31.163,50

R$ (0,00) R$ 31.163,50
-----_.-

R$ 810,24 R$ 720,24

R$ 810,24 R$ 720,24

R$ 899,99 R$ 899,99

R$ (89,75) R$ (179,75)

RS 19.291,89 R$ 103.962,57

RS 16.294,87 R$ 23.962,57

R$ 1.658,64 R$ 2.677,20

R$ 1.544,76 R$ 2.452,16

R$ 113,88 R$ 225,04

R$ 14.636,23 R$ 21.285,37

R$12.189,55 RS 17.904,50

R$ 2.446,68 R$ 3.380,87

R$ 2.997,02 R$ 80.000,00

R$ 2.000,00 R$ 80.000,00

R$ 2.000,00 R$ 80.000,00

R$ 997,02 R$ 0,00

R$ 997,02 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
94.D7.11.FC.10.AO.C4.04.EB.32,80.77.E6.F7.5D.F2.01.59.1 B.E9-5, nos termos do Decreto n° 8,683/2016,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.3 do Visualizador

PADRINHOAGtNC1A DECONTEÚDOlT~

r· _

, 19.652.211/0001-37 í

RUA NUNES MACHADO. 3'? J lQ02
AZENHA - cr'i' 90 rso ·080L PORTO ALEGRE· <RS _j



Entidade: PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 5
CNPJ: 19.652.211/0001-37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 192.568.05 R$ 365.514,58
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS R$ 192.568,05 R$ 365.514.58
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 192.568,05 R$ 365.514,58

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (12.580.63) R$ (26.983,87)
(-) Simples Nacional R$ (12.580.63) R$ (26.983,87)
(-) Simples Nacional R$ (12.580,63) R$ (26.983.87)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 179.987,42 R$ 338.530,71
---- ------ -

(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (94.011,77) R$ (118.623,44)
(-) CUSTO DOS SERViÇOS R$ (94.011,77) R$ (118.623.44)
(-) CUSTOS DOS SERViÇOS VENDIDOS R$ (94.011,77) R$ (118.623,44)

----- ------
(-) 130. Salário R$ (5.064.73) R$ (6.511,80)
(-) Aluguel- PJ R$ (12.787,39) R$ (9.743.98)
(-) Aviso Previa R$ (4.935,80) R$ (0,00)
(-) Comunicacoes R$ (2.183.69) R$ (6.197,82)
(-) Depreciacao R$ (89,75) R$ (90.00)
(-) Energia Eletrica R$ (1.400,60) R$ (1.980.12)
(-) Ferias R$ (7.507.82) R$ (8.746,63)
(-) FGTS R$ (6.989.50) R$ (8.010.17)
(-) Salarias e Ordenados R$ (53.052,49) R$ (77.342.92)

LUCRO BRUTO R$ 85.975.65 R$ 219.907,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (27.027.30) R$ (31.266,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (27.027,30) R$ (27.655.92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (27.027,30) R$ (27.655,92)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (0.00) R$ (3.610,10)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (0,00) R$ (3.610.10)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
R$ 58.948,35 R$ 188.641,25FINANCEIRO

(-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (2.606.92) R$ (1.673,17)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.614,38) R$ (1.726.32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.614,38) R$ (1.726,32)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 7,46 R$53.15
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 7,46 R$ 53,15

ct-LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 56.341,43 R$ 186.968,08
RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 56.341,43 R$ 186.968.08
LUCRO LIQUIDO DO EXERCI CIO R$ 56.341,43 R$ 186.968,08

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
94.D7.11.FC, 10_AO.C4.04.EB.32.80_77.E6.F7.5D.F2.01_59.1B,E9-5. nos termos do Decreto n' 8.683/2016_

Versão 5.0,3 do Visualizador
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SITUAÇÃO DOARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: PADRINHO AGENCIA OE CONTEUDO LTOA

CNPJ:

Período da EsailuraçAo:

19.652.21110001-37

0110112018 a 3111212018

Nire: 43207536428 Scp:

Forma de Esaituração Contábil: Livro Diário

Natureza do livro: livroOl6rio

IdentificaçAodo arquivo(hash): 94.07 .11.FC.10.AO.C4.04.EB.32.80.77.E6.F7.5D.F2.01.59.1B.E9-

Consulta Realizada em: 031011201911:17:01

A esaituraçio vísuaâzadaéa mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Escrituração com NIRE AUTENTICADA
A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nO1.600/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nO8.68312016.O recibo de entrega constitui a comprovaçlo da autenticação, nos termos do art. 39-8 da Lei nO8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação {art.39-A da Lei nO 8.934/1994}.

fT9.652.211/0001.37'
PADRINHO AGENCIA DE CONTEÚDO LTDA

RUANUNESMACHADO. 319/1002
AZENHA· CEP90130-osoL PORTO ALEGRE· RS _J

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sp d

5.0.3 .:»
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PADRINHO AGENCIA DECONTEUDO LTDA Livro: 0005 Folha: 0002
CNPJ: 19.652.211/0001-37 NIRE: 43207536428 Data do Ato Constitutivo: 16/01/2014
Rua Nunes Machado, 319 Apto 1002 - Azenha - Porto Alegre - RS- 90.130-080

íNDICES DE LIQUIDEZ

1- LIQUIDEZGERAL(LG)

Ativo Circulante + Realizavela Longo Prazo
PassivoCirculante + PassivoNão Circulante

103.962.57
23.962,57

4,34

2- SOLV~NCIAGERAL(SG)

Ativo Total
PassivoCirculante + PassivoNão Circulante

103.962.57
23.962,57

4,34

3- LIQUIDEZCORRENTE(LC)

Ativo Circulante
PassivoCirculante

LC= 103.242,33
23.962,57

-: - -=\
~,'

356/0 - Contador
CPF 145.239.810-00

RG: 7017117198 Ssp/RS



I ESTADO DO RIO G~NDE DO SUL
PODER JUDICIARIO....

......

CERTIDÃO JUDICIAL CíVEL NEGATIVA

A vista dos registras constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA, CNPJ 19652211000137, Endereço - RUA
NUNES MACHADO.

2 de Janeiro de 2019, ás 17:34:06

OBSERVAÇOES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
hUp://www.tjrs.jus.br. menu Servicos > Alvará de Folha Corrida I Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: dcdd82a0652bd963bf3e32c78192aacO



19/11/2018 Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

! NUMERO DE INSCRIÇAO ! COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO! DATA DE ABERTURA

!
19.652.211/0001-37 CADASTRAL 16/01/2014
MATRIZ

INOME EMPRESARIAL IPADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA

I TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I I ~O:TE IPADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO

I CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAATIVIDAOEECONÓMICA PRINCIPAL I63.91-7-00 - Agências de noticIas

ICÓDIGO E DESCRtÇÂQ DAS ATIVIDAOESECONOMICAS SECUNDARIAS I63.99-2.()Q- Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

rCOOIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURiOICA I206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ILOGRADOURO I I NÚMERO I ICOMPlEMENTO I: R NUNES MACHADO 319 APT 1002

ICEP I IBAlRROlDlSTRITa I I MUNIC!P1O I I~s I: 90.130-080 A2ENHA : PORTO ALEGRE

II ENDEREÇO ELETRONICO I ITELEFONE IFERREIRACARLOSG@GMAIL.COM : !51) 3023-2942/ (51! 9258-6903

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) I-
SITUAÇÃO CADASTRAl I I DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL IATIVA 16/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL I
SITUAÇÃO ESPECIAL I I DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL I-- --*****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 19/11/2018 às 11:31:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevalCnpjreva_Solicitacao.asp



:omprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr.Contribuinte. .

::onfira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda -
Iravessa Mário Cinco Paus, sln - Centro - das 9hOOàs 16hOO,portando o seguinte documento:
::ontrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FIO 3(no caso
te autônomos).

~

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIAMUNICIPALDAFAZENDA
COMPROVANTEDEINSCRiÇÃONOCADASTRODEISSQN

Número da Inscrição CNPJ Data de Constituição Data de Inscrição
564.749.2.0 19.652.211/0001-37 16/01/2014 05/02/2014

Nome do Contribuinte
PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTOA - ME

Atividade Principal de Serviço
AGÊNCIAS DE NOTíCIAS

Atividades Secundárias de Serviço
OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de Tributação
Receita Bruta

Endereço

Rua Nunes Machado, 319 - AP/SL 1002

Irorma de Tributação
Receita Real

Situação Cadastral

Ativa I
Data da última alteração

. 24/05/2018

ATENÇAO:

• Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

1/1 Emitido na Internet, em 19/11/2018 às 11:3'

---------------------------------------- ---- ----------



19/11/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DivIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PADRINHOAGENCIA DE CONTEUDO LTDA
CNPJ: 19.652.211/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é 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. Refere-se 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 parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:58do dia 19/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2019.
Código de controle da certidão: 6009.1F17.0FCB.7883
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

í\( \r'



ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

SECRETARIA DA FAZENDA
,

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal n° 0012843344

Identificação do titular da certidão:

Nome: PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA ME

Endereço: RUA NUNES MACHADO, 319, APRO 1002
AZENHA, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 19.652.211/0001-37

Certificamos que, aos 19 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2018, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO ~ VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 16/2/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Tltulo IV, Capitulo V.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Esta certidão é válida até: 19/03/2019

Nome: PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTOA - ME
CNPJ: 19.652.211/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que
vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam
débitos vencidos referentes a tributos municipais, lançados até 13 de dezembro de 2018.

Certidão emitida em 19/12/2018 às 15:01:28, com base no Decreto 14.560 e na lN nO3 SMF/GS de
27/05/2004.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf). informando CNPJ: 19.652.211/0001-37 e o código de
autenticidade 88779F593D56



02/01/2019 https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/EmpresalCrt/Crf/FgeCFSlmprimirPapeI.asp

CAIXA
CAIXA EC::ONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

19652211/0001-37
PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA
RUA NUNES MACHADO 319 APTO 1002/ AZENHA / PORTOALEGRE /
RS / 90130-080

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 identificada 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 com o FGTS.

Validade: 31/12/2018 a 29/01/2019

Certificação Número: 2018123102042566297675

Informação obtida em 02/01/2019, às 09:58:42.

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

ht1ps;l!consulta--crf.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 19.652.211/0001-37

Certidão nO: 162533600/2018
Expedição: 19/11/2018, às 11:44:23
Validade: 17/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PADRINHO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

19.652.211/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

l'
e
?rv
c("

Tr.balho ou Comia.'o de Conciliação pr'Vi.~

Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.br



TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO § 2.°, DO ARTIGO 32, DA LEI 8.666/93,

OBSERVADAS AS PENALIDADES CABíVEIS

Ao Conselho Federal de Administração

Prezados Senhores:
A empresa PADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.652.211/0001-37,
estabelecida na Rua Nunes Machado, nO319/1002, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu representante legal Carlos Guilherme Diehl Ferreira,
portador da Cédula de Identidade n° 4029824391, expedida pela SJS-RS, inscrito no CPF sob o n°
994;248-600-30, DECLARA inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos termos
do §2.°, do art. 32, da Lei 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis.

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

Carlos ~rreira
Sócio - Padrinho Agência de Conteúdo

Brasília, 7 de janeiro de 2019.

rT9.b52.21 110001-37 j

!'ADRINHO AGti>iClI\ DECONTElIDOlTDA



TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL PROFISSIONAIS
MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS DESEMPENHANDO TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU

INSALUBRE, OU MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DESEMPENHANDO QUALQUER
TRABALHO, SALVO NA CONDiÇÃO DE APRENDIZ

Ao Conselho Federal de Administração

Prezados Senhores:
A empresa PADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.652.211/0001-37,
estabelecida na Rua Nunes Machado, nO319/1002, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu representante legal Carlos Guilherme Diehl Ferreira,
portador da Cédula de Identidade n° 4029824391, expedida pela SJS-RS, inscrito no CPF sob o n°
994;248-600-30, DECLARA, para fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n. o 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

(~"~ Brasília, 7 de janeiro de 2019.

Carlos Guil rme Diehl Ferreira
Sócio - Padrinho gência de Conteúdo



TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE PLENAMENTE TODOS OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA O CERTAME

Ao Conselho Federal de Administração

Prezados Senhores:
A empresa PADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.652.211/0001-37,
estabelecida na Rua Nunes Machado, nO319/1002, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu representante legal Carlos Guilherme Diehl Ferreira,
portador da Cédula de Identidade n° 4029824391, expedida pela SJS-RS, inscrito no CPF sob o n°
994;248-600-30, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação da Tomada de
Preços nO02/2018.

Declaramos também que a empresa não está temporariamente suspensa de participar de licitação e
impedida de contratar com a Administração e que não foi declarada inidõnea de licitar ou contratar
com a Administração Pública.

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

~c.-----
Carlos G~~Diehl Ferreira

Sócio - PadrinhoAgência de Conteúdo

Brasília, 7 de janeiro de 2019.

(Q"
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___ G_ov_e..:.r!::n::..:o::..:d:.::o~Es~ta~d~O~d~O~Ri~.~O~G~r~a~n~d~e~d~o_s_u_II'"Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PADRINHO
AGÊNCIA DE CONTEÚDO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.652.211/0001-37,
estabelecida na Rua Nunes Machado, n" 319/1002, bairro Azenha, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, através do profissional CARLOS
GUILHERME DIEHL FERREIRA realizou os seguintes serviços:

Área de conhecimento
Produção de revista impressa.
Razão social da empresa atendida
Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA.
Descrição do serviço prestado
Planejamento, produção, diagramação, edição, reportagem, revisão e
encaminhamento de impressão Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas (CORGA) da
Revista Lavoura Arrozeira - Edições números: 464,465,466 e 467.
Contrato obtido por meio de licitação no SistemaCompras RS.
Período de sua realização
De maio de 2015 até maio de 2016.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou
tecnicamente.

Porto Alegre 30 de Julho de 2018.

------- - - - - - - ------
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SINDICATO DO ENSINO PRIVADO

ATESTADODECAPACIDADET~CNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PADRINHOAGENCIADECONTEÚDOLTDA,
CNPJnº 19.652.211/0001-37, prestou serviçosde produção de reportagens para a revista
Educaçãoem Revista,do Sindicato do EnsinoPrivado do RS- Sinepe/RS.

Descrição dos serviços: apuração de informações, entrevistas com fontes para as reportagens
e redação de textos jornalísticos.

Edições: 125, 126, 127, 128, 129 e 130.

Período de trabalho: março de 2018 até o presente momento.

Asseguramosque os serviços foram prestados de forma satisfatória, não restando fatos que
desabonem a conduta da empresa.

Porto Alegre, 7 de janeiro de 2019.

Carine Fernandes

SINEPE/RS

CNPJ929665550001-00
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TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao Conselho Federal de Administração

Prezados Senhores:
A empresa PADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.652.211/0001-37,
estabelecida na Rua Nunes Machado, nO 319/1002, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu representante legal Carlos Guilherme Diehl Ferreira,
portador da Cédula de Identidade n° 4029824391, expedida pela SJS-RS, inscrito no CPF sob o n°
994.248.600-30, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no capitulo X do Edital,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação acima indicada foi elaborada de maneira
independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima indicada não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante,
potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da llcitação acima indicada não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
Conselho Federal de Administralçai antes da abertura oficial das propostas; e

t) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-Ia.



TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018

DECLARAÇÃO - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO

Ao Conselho Federal de Administração

Prezados Senhores:
A empresa PADRINHO AGÊNCIA DE CONTEÚDO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.652.211/0001-37,
estabelecida na Rua Nunes Machado, nO 319/1002, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seu representante legal Carlos Guilherme Diehl Ferreira,
portador da Cédula de Identidade n° 4029824391, expedida pela SJS-RS, inscrito no CPF sob o n°
994;248-600-30, DECLARA dispor dos profissionais abaixo listados para a prestação de serviços
decorrente da Tomada de Preços n° 02/2018, conforme anexo I do edital.

OBJETO
Contratação de empresa especializada em editoração para produção de 6 (seis) edições da Revista
RBA, produção bimestral do Conselho Federal de Administração (CFA), compreendendo a captação
e gerenciamento de informações, redação de textos, copydesk, revisão gramatical, ortográfica e de
estrutura textual. O formato da RBA RBA fechado é: 21 x 28 cm e aberto: 42 x 28 cm - 64 páginas +

capa.

LISTA DE PROFISSIONAIS CONFORME ANEXO I EDITAL:

1. 1 (um) editor, formado em comunicação com habilitação em jornalismo;
Carlos Guilherme Diehl Ferreira - jornalista profissional - MTB 11.161

2. 3 (três) jornalistas, formados em comunicação com habilitação em jornalismo.
Alexandra Letfcia Zanela - Jornalista profissional - MTB 12.576
Pedro Henrique Pinheiro Pereira - Jornalista profissional - MTB 15.809
Renata Crawshaw D'Azevedo - Jornalista profissional- MTB 15.926

carlos~~eira
Sócio - PadrinhoAgência de Conteúdo

3. 1 (um) profissional formado em letras-português, responsável pela revisão ortográfica.
André Luis Nunes Roca - Licenciatura em Letras Português. Também é jornalista profissional
(MTB 9.821)

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.



CURRICULUM VITAE

CARLOS GUILHERME DIEHL FERREIRA

Jornalista e sócio-diretor na Padrinho Agência de Conteúdo
www.padrinhoconteudo.com
37 anos
Jornalista

Rua Riachuelo, 1339/902 - Centro
Porto Alegre, RS - Brazil
+55 (51) 9 9258-6903
carlos.ferreira@padrinhoconteudo.com

Formação profissional
Jornalista profissional diplomado (MTB 11.161), graduado pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - 1999-2002.

Experiência profissional
- Repórter e editor nas seguintes áreas: reportagem geral, hard news, sustentabilidade,
esportes e reportagens especiais (economia, esportes, cotidiano, entre outros temas).
- Editor de revistas.
- Assessor de imprensa.
- Social media.
- Responsável pelas áreas de relacionamento com clientes e de novos negócios da
Padrinho Agência de Conteúdo.

Trabalhos com assessoria de imprensa na Padrinho Agência de Conteúdo:

Imobiliária Coliseu: 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fernanda Abreu (cantora): 2017.
Circo Tihany: 2015.
Nasc / BrazilJS: 2016, 2017 e 2018.
Fernanda Copatti (cantora): 2014 a 2017.
Cidadão do Samba: 2017.

,

Trabalhos com produção/edição de jornais e revistas na Padrinho Agência de Conteúdo:

2015-2017 - Informativo do IPAMV (Prefeitura de Vitória-ES)
2015-2016 - Revista Lavoura Arrozeira (IRGA-RS)
2015 - Caderno especial 50 anos de Alvorada (jornal Diário Gaúcho-RS)
2017-2018 - Boletim do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)

Histórico profissional
2002-2003 - Repórter no jornal O Sul - Porto Alegre (RS)



2003-2006 - Repórter no jornal Diário de Santa Maria (Grupo RBS) - Santa Maria (RS)
2006 - Repórter no jornal Pioneiro (Grupo RBS) - Caxias do Sul (RS)
2006-2014 - Repórter e editor no jornal Zero Hora (Grupo RBS) - Porto Alegre (RS). Entre
2006 e 2014, editou páginas e cadernos de Esportes, Viagem, Vida e Nosso Mundo
Sustentável.

2014-presente - Sócio-fundador da Padrinho Agência de Conteúdo, agência de conteúdo
digital. Como sócio, conciliou o gerenciamento da empresa com o desenvolvimento e a
implementação de novos negócios.
Incluem-se produtos digitais (redes sociais, e-books, vídeos, newsletters, conteúdos para
sites, marketing), impressos (edição de jornais e revistas e colaborações eventuais para
veículos), assessoria de imprensa, produção para TV e documentários e consultoria em
produção de texto.

Palestras
Ministrou palestras sobre jornalismo digital e redes sociais em instituições como
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e ESPM e para clientes particulares,
representando a Padrinho Agência de Conteúdo.

Idiomas
Português (nativo), inglês (fluente), espanhol (nível médio).
Atuou como tradutor para equipe de TV árabe (BBCArabic) durante a Copa do Mundo de
2014 e em documentários (2015) da Refresh Films (Reino Unido).

~- \



Alexandra Zanela
alexandrazanela@gmail.com

Jornalista - registro profissional N° 12.576
Radialista - registro profissional N° 9.475

Sócia-diretora na Padrinho Agência de Conteúdo
(51) 9 9563.9663

• Escolaridade
Superior em Comunicação Social/Jornalismo, pela Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Término em 2004
Degree em Marketing Digital pelo Google e Facebook. Término em 08/2017.

• Experiência profissional

Padrinho Agência de Conteúdo
01/2014 - até o momento - Sócia-diretora
Coordenação da equipe, gerenciamento de projetos, atendimento aos clientes.
Planejamento de produção de conteúdo para todas as plataformas, on e off-line,
assessoria de imprensa definição de personas, definição de campanhas, gestão de
Ads (Google, Facebook, Instagram, Linkedin etc). Revisão e produção de textos,
vídeos, infográficos e e-books e whitepapers.

Trabalhos com assessoria de imprensa na Padrinho Agência de Conteúdo:

Imobiliária Coliseu: 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fernanda Abreu (cantora): 2017.
Circo Tihany: 2015.
Nasc / BrazilJS: 2016 e 2017.
Fernanda Copatti (cantora): 2014 a 2017.
Cidadão do Samba: 2017.

Terra Networks
07/2011 - 10/01/2014 - Editora-Executiva de Notícias
Coordenação da equipe (editores, subeditores, editores-assistentes, redatores);
definição de pauta diária e especiais com os editores de Brasil, Mundo,
Tecnologia, Ciência e Educação; revisão de conteúdo; contratações de
funcionários; edição da home (fins de semana); O Terra contava com redações
em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e com uma rede de cerca
de 90 correspondentes no Brasil e no Mundo. Além de assinar agências de ~
notícias e fotos que ajudam a abastecer o portal.



Diário Catarinense - Grupo RBS
04/2009 - 07/2011 - Editora do site www.diario.com.br
Coordenação da equipe (subeditores, editores-assistentes, redatores,
webdesigner e assistentes); definição da pauta; coordenação de coberturas
especiais; supervisão de produção multimidia; idealização de sites especiais;
edição de capas; administração de redes sociais; contratação de profissionais e
freelancer; administração do ponto/horas-extras/escalas; contato com o
planejamento e comercial para projetos em parceria.

04/2008 a 04/2009 - Subeditora www.diario.com.br
Edição de capas; distribuição de pautas; edição de texto; especiais - cobertura da
chuva que atingiu SC e mais de 130 pessoas morreram; carnaval de
Florianópolis;

11/2007 a 04/2008 - Redatora www.diario.com.br
Produção, apuração e publicação de conteúdo; edição de video, foto e áudio

Jornal Diário de Santa Maria - Grupo RBS
11/2004 a 11/2007 - Repórter e editora interina de política
Repórter nas editorias de política, geral, polícia, economia e variedades. Editora
interina e colunista de política por 4 meses

TV Pampa - Rede Record
06/2004 a 11/2004 - Produtora
Produtora de programa diário de televisão

Rádio CDN
09/2002 a 11/2004 - Locutora, produtora e apresentadora
Reportagem, produção e apresentação de programas diários de rádio. Empresa
afilhada Rádio Gaúcha, Grupo RBS

• Palestras/ cursos/ oficinas ministrados

Mesa Redonda - Unisinos - Porto Alegre (RS)
Colóquio das agências experimentais com o tema 'Autenticidade'
OS/2017

Oficina - ESPM - Porto Alegre (RS)
Caiu na rede é... conteúdo
04/2017

------



Palestra - Ulbra - Canoas (RS)
O que esperar do mercado da comunicação
10/2016

Workshop - Porto Alegre (RS)
Mídia Social em Busca do Voto - Eleitores em Tempo real
06/2016

Palestra - UCS - Caxias do Sul (RS)
Jornalismo Digital e carreira
OS/2015

Mesa redonda - lelusc - Joinville (SC)
O cenário atual das mídias digitais: o presente do jornalismo e da publicidade
09/2012

Oficina - Unifra - Santa Maria (RS)
Jornalismo Digital
08/2012

Workshop - Ucs - Caxias do Sul (RS)
Workshop com alunos e professores da Agência Experimental de Comunicação
(AEC)
03/2012

Mesa redonda - IBES SOCIESC - Blumenau (SC)
Novas Mídias e Jornalismo Digital.
06/2011

• Experiência profissional relacionada a desigualdade de gênero /
feminismo / violência contra mulheres

- Publicação de textos/reportagens no Medium relacionados ao feminismo / tantra
(2016) e sexo pelo viés feminino. Link: https:/Imedium.com/@alexandrazanela.
- Curadora do Festival da Transformação 2018, em Porto Alegre. Responsável pela
implementação de políticas de gênero no Festival, com inclusão de palestrantes
mulheres, negros, LGBT, além de temáticas relacionadas a esses temas nas
palestras. Link: https:/Ift.poa.br/#curadoria.
- Assessoria de imprensa para o espetáculo Para a Bailarina Que eu Não Fui, de
Fernanda Copatti (atestado de capacidade técnica à parte).
- Assessoria de imprensa relacionada à transexual Evelyn Mendes, a primeir~

i~



pessoa no RS a trocar de nome oficialmente, com adequação de gênero, com
obtenção de todos os novos documentos junto aos órgãos públicos (2017). Link de
reportagem emplacada pela assessoria de imprensa:
https://www.buzzfeed.com/tatianafarah/essa-desenvolvedora-trans-sofreu-ameacas
apos-criticar

- Rodadas de conversas com mulheres relacionadas ao empoderamento feminino
realizadas na sede da Padrinho Agência de Conteúdo (2017).
- Palestrante do Front ln POA 2016, evento de tecnologia no qual falou sobre
empoderamento feminino.
- Integrante do Grupo de Diversidade da BrazilJS (2016-17-18), a maior conferência
mundial de Javascript e sediada em Porto Alegre, com cerca de 2 mil participantes
presenciais.

• Perfil profissional
Tenho o diálogo e a exigência pela qualidade como os motes da minha vida
profissional. Compromissos precisam ser cumpridos sempre. Por outro lado, o
bem-estar da equipe me parece fundamental para um trabalho de qualidade. Gosto
de me sentir desafiada e desenvolver novos projetos, especialmente os que serão
"novidade no mercado". Ter passado por outras plataformas - rádio, tv e jornal- me
dá uma visão mais ampla do jeito de fazer conteúdo digital.

Perfil sobre Alexandra Zanela feito por estudante da Unisinos-RS:
https://medium.com/@paoladebettiotrres/alexandra-zanela-jornalista-e-inquieta-e280
89679fc2

Trechos do perfil:
"Alexandra conta que foi ser feminista com afinco quando entrou para o mercado de
trabalho, onde teve contato com delegacias e o poder político, locais em que o
machismo ainda está muito presente."

"No dia da entrevista, ela falou sobre ter excluído do grupo de amigos dela uma
pessoa homofóbica. Contou como foi triste ter que passar por isso, teve que apelar
para coisas básicas, como empatia. Fora esse momento desagradável, a vida da
jornalista é muito colorida, como reflete o local da agência."
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Pedro Henrique Pinheiro Pereira

Brasileiro, Solteiro, 30 anos.
Avenida Ipiranga 4740, apto. 452 I Bloco E-2
Bairro Jardim Botânico I Porto Alegre - RS

Celular: (51) 9.8220.6213
E-mail: peaocubo@gmail.com

Áreas de Interesse:
Jornalismo / Assessoriade Comunicação / Comunicação Digital

Resumodas qualificações
- 6 anos de experiência em jornalismo de economia, negócios,gestão e cooperativismo
- 3 anos de experiência em negócios digitais
- Formação superior em Jornalismo
- Especializaçãoem Cultura Digital e RedesSociais

Qualificações Técnicas
- Domínío do PacoteOffice
- Conhecimento intermediário de Adobe InDesignpara diagramação e edição
- Conhecimento básicode Adobe Photoshop e IIlustrator
- Excelenteprodução de texto
- Cursode NegóciosDigitais da escola Perestroika, em Porto Alegre (2013)

Formação Acadêmica
- Técnico em Processamentode Dados- Urcamp Alegrete (2003)
- Graduação em Jornalismo - Universidade Federal do Pampa (2010)
- Especializaçãoem Cultura Digital e RedesSociais- Unisinos (2013)

Idiomas
Inglês: intermediário / Espanhol: intermediário
Bom nível de compreensão e leitura.

Experiência Profissional

Padrinho Agência de Conteúdo
Desdeagosto de 2017
- Produção de reportagens
- Produção, edição e distribuição de boletins de rádio
- Assessoriade imprensa
- Gerenciamento de redes sociais

220 Design, Conteúdo e Tecnologia
Diretor deAtendimento e Conteúdo - 06/2013 a 06/2017

- Atendimento a clientes para briefing e posterior criação de solução digital
- Produção de conteúdo para os produtos digitais desenvolvidos



- Produção de jornais para associações e sindicatos (conteúdo e diagramação)
- Criação de sitemap e mockups para guiar o trabalho do desenvolvimento de sites
- Coordenação de desenvolvimento de sites e aplicativos

Revista AMANHÃ
Coordenador do Portal AMANHÃ - 02/2011 a 06/2013

- Produção de matérias diárias para o site e reportagens para a edição impressa
- Preparo e envio de newsletter
- Coordenação do desenvolvimento de hotsites para os projetos especiaisda empresa
- Acompanhamento de economia, gestão e negócios de empresas sediadasna região Sul do
Brasil, com cobertura em congressos,entrevistas coletivas e visitas direcionadas à imprensa
- Relacionamento com colunistas colaboradores do Portal AMANHÃ
- Estratégiasde alavancagemno número de visitantes do site
- Coordenação do desenvolvimento do primeiro aplicativo mobile da empresa, com a lista das
500 Maiores Empresasdo Sul do Brasil

Revista O Produtor
Repórter - 04/2008 a 10/2008

- Produção de reportagens sobre técnicas e tendências do meio rural- imagens e textos

Programa de rádio - Megafone
Apresentador -11/2006 a 08/2007
- Produção e apresentação de programa semanal de notícias e entretenimento, com duas
horas de duração, em rádio comunitária de SãoBorja (RS)

Experiências diversas
- Serviço voluntário junto ao lEO Clube (2004 a 2010) - grupo de jovens ligado ao lions Club
International, tendo desempenhado as funções de presidente, tesoureiro, coordenador de
divisão (dez cidades) e diretor de divulgação. Entre asatividades, coordenação de eventos e
campanhas de auxílio a comunidades e entidades.
- Grupos de jovens da Igreja Católica (2000 a 2009) - coordenação de encontros e equipes de
trabalho. Realizaçãode palestras voltadas a crianças,adolescentes, jovens e adultos sobre
convivência em família e sociedade.
- Monitoria na disciplina de Redaçãoe ExpressãoOral do curso de Jornalismo - seleçãode
materiais relacionados ao conteúdo, revisão e correção de avaliações.



CURRICULUM VITAE

1- Dados Pessoais:

1.1- Nome: RENATA CRAWSHAW D'AZEVEDO
1.2- Estado Civil: Solteira
1.3- Nascimento: 21/09/85
1.4- Nacionalidade: Brasileira
1.5- CPF: 838.407.290-68
1.6- Endereço: Rua Vieira de Castro 315/202 - Farroupilha - Porto Alegre/RS
1.7- Telefone: (51) 98154-4447
1.8- E-mail: recrawshaw@gmail.com

2- Escolaridade:

2.1 - Curso Superior: Formada em Jornalismo na PUCRS em Dezembro de 2007.

3- Experiência Profissional

3.1- Padrinho Conteúdo - Porto Alegre, RS > Editora na agência de
conteúdo, com produção e edição de materiais de rádio para Sebrae-RS,
Sebrae-SP, podcasts especiais e exclusivos, atendimento e assessoria de
imprensa de marcas como AudiMax, Conselho Federal de
Biblioteconomia, Fronteiras do Pensamento e mais.

3.2- Opus Promoções - Porto Alegre, RS > Analista de Conteúdo, criando
campanhas off-line de divulgação de shows nacionais e internacionais em
teatros do Brasil inteiro.

3.3- Lounge - Porto Alegre, RS > Projeto pessoal de shows intimistas, com o
objetivo de apoiar a cena local de artistas. Música, teatro, dança, slam e
grafite, tudo no mesmo ambiente e o mais próximo do público possível.

3.4- Pepsi Twist Land - Xangri-Lá, RS > Direção de imagens e entrevistas
com artistas que tocaram no maior festival de música do litoral gaúcho
para o vídeo oficial de pós-venda.

3.5- Loop Reclame - Porto Alegre, RS > Responsável pelas redes sociais,
release e materiais de divulgação de bandas do selo Loop Discos. Venda
de shows, ações de lançamento de artistas e produção de eventos
musicais.

3.6- WHAT? a trip - Porto Alegre, RS > Projeto pessoal com aulas de
000"'''", práticaem 10,Iê'para quemvaiviajar.CfeOd' e "~I',~
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aula são conforme a necessidade do aluno.
Período: Junho 2015 até a atualidade

3.7- W3haus - Porto Alegre, RS > Redatora do portal Viva Linda de O
Boticário, escrevendo matérias, produzindo conteúdos e entrevistas,
ações real time com consumidoras e ajudando na produção de fotografia
em estúdio. Redatora e produtora de conteúdo do aplicativo de celular de
O Boticário, com 147 posts semanais de diferentes categorias de beleza.
Período: Julho 2013 até a atualidade

3.8- Freelancer - Porto Alegre, RS > Produção de conteúdo para sites
internos da empresa de tabaco multinacional JTI; gravação e edição de
vídeos para rnarketing da empresa de fertilizantes agrícolas Timac Agro;
legendagem de vídeos de moda para Box Brasil.
Período: Dezembro 2012 até Julho de 2013

3.9- Overock Clothing - Porto Alegre, RS > Projeto pessoal com criação de
estampas feitas à mão, usando a arte em stencil, para camisetas e
casacos. Produção e atualização das redes sociais da marca, com
distribuição para todo o Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.
Período: Janeiro de 2013 até a atualidade

3.10- Terra Networks - Porto Alegre, RS > Redatora da editoria de Ciência e
Educação, responsável pela apuração e publicação de conteúdo para o
site, como matérias, galerias de fotos e entrevistas
Período: Março 2012 - Dezembro 2012

3.11- Grupo RBS - Porto Alegre, RS > Editora de capa do clicRBS,
responsável pela seleção de conteúdo que entra no site
Período: Agosto 2011 - Março 2012

3.12- Portal Facool - Porto Alegre, RS > Redatora de mídias sociais,
responsável pela comunicação com o público universitário através dos
sites de relacionamento Facebook e Twitter e pela criação de releases e
slogans para festas, shows e eventos promovidos pela empresa.
Período: Junho 2011 - Agosto 2011

3.13- Precise Media - Londres, Inglaterra> Editora de vídeos no setor de
Broadcast nesta companhia de mídia e informação. Função de editar
arquivos de vídeo e desenvolver resumos e títulos para os mesmos.
Período: Novembro 2009 - Novembro 2010

3.14- Grupo RBS - Porto Alegre, RS > Assistente de conteúdo do clicRBS, no
setor Especiais, voltado aos sites dos programas e das rádios do Grupo
RBS; cobertura de eventos promovidos pela empresa, tais como Carnaval,
Planeta Atlântida, Donna Fashion, Garota Verão; entrevistas exclusivas
com artistas e celebridades em visita a Porto Alegre, entre eles o DJ
inglês Fatboy Slirn e o ator global Ricardo Tozzi. \ .
Período: Agosto 2006 - Outubro 2007 \
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3.15- PUCRS - Porto Alegre, RS > Monitoria no Setor FinanceiroAcadêmico,
com função de atendimento ao público, caixa e digitalização de
documentos.
Período: Janeiro 2005 - Julho 2005

4. Cursos:

4.1 Curso de língua inglesa, King's Street College, Londres.
Período: Maio 2008 - Dezembro 2008

4.2 Curso de língua inglesa, Scotts College, Londres.
Período: Março 2009 - Fevereiro 2010;

4.3 Curso de Business English, Victoria College, Londres.
Período: Março 2010 - Março 2011;

4.4 Curso Freelancing for Journalism, Roehampton University, Londres
Período: Maio 2010;

4.5 Curso Introduction to Image Editing for Photographers using Adobe
Photoshop CS4, Roehampton University, Londres.
Período: Junho 2010;

4.6 Curso Pitching your Ideas, Roehampton University, Londres.
Período: Junho 2010;

4.7 Curso Blogging, Twitteringand Social Networking, Roehampton University,
Londres.
Período: Junho 2010;

4.8 Curso de Teatro, Alegrete, RS.
Período: de 1990 a 1997

5. Estágios:

5.1 Estágio na sede gaúcha do impresso Jornal de Turismo, Porto Alegre, RS >
Elaboração de matérias, notícias diárias para o website, entrevistas, fotos e
cobertura de eventos.
Período: Outubro 2007 - Dezembro 2007

5.2 Estágio voluntário na Rádio da Faculdade dos Meios de Comunicação
Social da PUCRS- FAMECOS, Porto Alegre, RS > Produção, edição e
locução de programa diário.
Período: Maio 2006 - Julho 2006



5.3 Estágio voluntário nos portais de música de Porto Alegre, RS:
www.poabeat.com.br, www.poarock.com.br e www.poablack.com.br, >
Elaboração de matérias, tradução de conteúdo, entrevistas, fotos, cobertura
de eventos e notícias diárias nos três sites.
Período: Maio 2006 - Julho 2006

5.4 Estágio na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social
(STCAS), Porto Alegre, RS > Elaboração de matérias, cobertura de eventos
com fotografia e texto, atualização de site.
Período: Agosto 2005 - Dezembro 2005

5.5 Atendimento no stand da Grã Bretanha na Expointer, Esteio, RS.
Período: 2003, 2004, 2006 e 2007

5.6 Experiência em atendimento ao público em estabelecimento comercial ao
longo dos anos de 2001 e 2002.

6-ldiomas:

6.1- Inglês: nível avançado - ótima fluência em leitura, audição, escrita e
conversação

6.2 - Espanhol: nível básico

7- Informática:

7.1 - Windows
7.2-Word
7.3 - Excel
7.4 - PageMaker
7.5 - Photoshop
7.6 - Outlook Express (e-mails)
7.7 - Internet (pesquisas)
7.8- HTML
7.9 - Dreamweaver
7.10 - Final Cut

8- Outros interesses:

8.1 Dona do WHAT? a trip, projeto de aulas de conversação prática em inglês
para pessoas que querem manter a fluência em caso de viagens para o
exterior. Além de aulas, produção de conteúdos para atualização do
tumblr. ingleswhatatrip.tumblr.com
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8.2 Dona da marca Overock, onde cria estampas para camisetas e casacos
usando o stencil, arte usada também no grafite, além de fazer toda a parte
de social media. www.facebook.com/overock.brasil

8.3 Dona de um blog sobre Londres no portal clicRBS, contando histórias e
curiosidades do Reino Unido em uma forma descontraída de escrever
crônicas e posts. www.clicrbs.com.br/londoneye

8.4 Baterista desde 2001, integrante de bandas em Porto Alegre, RS - Lítera,
Nina Rouge, Queen Bees, Chilli Parlo r e Blasé - e em Londres, Inglaterra
- banda The Franklys -, fazendo shows, gravações e composições
independentes. www.thefranklys.com



André Roca
Jornalista, doutorando em Escrita Criativa, professor de Literatura e
Lingua Portuguesa

Resumo
Desde 2000, tenho atuado em algumas das principais e mais
inovadoras redações jornalísticas do país, como clicRBS, Zero Hora
e Terra, principalmente como editor. Nos últimos anos, dediquei-me
ainda aos estudos literários e à escrita ficcional e de crônicas.

Experiência

Metamorfose Cursos
Professor
agostode 2017 - Present

Professorde EscritaCriativano Curso livre de Formaçãode Escritorese no
Grupode Leiturae Criação literária

Escritório de Textos
Escritor
janeiro de 2017 - Present

Soul-writer,ghost-writer,biografias,memoriais,curadoria,leituracrítica,
revisãode textos, preparaçãode originais,aulas de redação,gruposde leitura
e criação.

GloboEsporte.com I G1
Repórter
fevereirode 2017 - junho de 2017 (5 meses)

Repórterfreelancercomfoco na produçãode matériassobreos clubesdo
Interiorque disputaramo Gauchão2017 e nasequipesgaúchasdisputando
as SériesB, C e D do Brasileirão.

clicRBS
Editor
janeirode 2017 - janeiro de 2017 (1 mês)



Editor freelancer. Um dos responsáveis pela atualização da capa de

www.clicRBS.com.br(desktope mobile) e www.diariogaucho.com.br

(desktop). Abastecia também o Facebook e o Twitter do clicRBS.

TERRA
3 anos 1 mês

Executive Editor
janeiro de 2014 - agosto de 2014 (8 meses)

Editor
agosto de 2011 - dezembro de 2013 (2 anos 5 meses)

Editor de Ciência e Educação.

Editor interino de Tecnologia durante o mês de abril/2013.

clicRBS - Grupo RBS
Editor
agosto de 2004 - julho de 2011 (7 anos)

Editor de Esportes.

Principais funções:

-> Definir a pauta do dia e os planos de cobertura;

-> Editar as capas do site;

-> Editar/revisar matérias, infográficos, videos, áudios e galerias;

-> Planejar e auxiliar na execução de sites especiais;

-> Avaliar novos produtos para o portal;

-> Auxiliar na integração da redação on-line com os demais veículos da RBS

(jornais, rádios e TVs);

clicRBS - Grupo RBS
Repórter
outubro de 2001 - agosto de 2004 (2 anos 11 meses)

-> Apurar, entrevistar e redigir matérias para a editoria de Esportes

Insider2 Comunicações
Estagiário
1999 - 2000 (2 anos)

Formação acadêmica



Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Doutorado, Letras - Escrita Criativa' (2018 - 2022)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Mestre em Letras, Escrita Criativa' (2015 - 2016)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Jornalista, Comunicação Social, (1997 - 2001)


