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a) Relaçäo nominal dos seus principais clientes, com a especificaçäo do início de

atendimento de cada um deles
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RINO COM

Empresa

o ArcelorMittal Brasil (Aços Longos)

o Asset Beclly lnv. e Participações (PiaggioA/espa)

o CIEE - Centro de lntegração Empresa-Escola

o Cyrela Commercial Properties

Grand Plaza Shopping - Santo André

ShoppingD-SãoPaulo

Tietê Plaza Shopping - São Paulo

Shopping Cidade São Paulo

DSM Tortuga Nutrição Animal

Fundação de Rotarianos de São Paulo

Faculdades lntegradas Rio Branco

lnício de atendimento

Abril/2008

Setembro12016

Janeiro/1996

Março/2005

Fevereiro/2016

Julhol2Ù17

Junho/2008

Julho12007

Maio/2003

Abrill2011

Janeiro/2016

Dezembrol2}l6

Janeiro/1965

O

o

Colégio Rio Branco

o lnternational lnd. Automotiva (motores MWM)

. Química Geral do Nordeste (DepiRoll e Batiste)

. Scania Latin America Ltda.

. Sindigás - Sindicato Nacional das Empresas

Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo

o Stevia Soul Industrial (produtos Stevita)

. Sodexo Pass do Brasil

o Zoetis lnd. de Produtos Veterinários

(antiga Pfizer Saúde Animal)
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RINO COM

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

Area de estudo e planeiamento

Quantificação: 7 profissionais compõem o grupo de inteligência de planejamento da
agência, coordenado pelo diretor de planejamento.

Qualificação

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

Formação acadêmica:

Graduado em Administração de Empresas, com especialização em Marketing, pela
PUC/SP - 1978.
Certificate of Proficiency in English - The University of Michigan.
Especialização em Marketing - Carlow College/Universidade Católica da Pensilvânia
(EUA) - 1e80.
CPSI - The Creative Education Foundation - State University - College (Buffalo, New
York) - 1981.
Políticas y Estrategias de Marketing - PUC/Esad (Barcelona) - 1978.

ldiomas: inglês, espanhol e italiano.

¡ Experiência:

Com 43 anos de experiência na área, começou sua carreira em 1974 na For Sales
Publicidade e Vendas. Desde 1976 atua na Rino Com, onde passou pelas áreas de
planejamento, atendimento, mídia e relações com o mercado.
É membro do Conselho de Ética do Conar, como representante da Abap; membro do
Conselho Executivo do Cenp, como representante da Fenapro; e diretor do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de Säo Paulo (Sinapro-SP).
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RINO COM

Maurício Noznica Penessor
Diretor de planejamento e coordenador do grupo de
inteligência de planejamento

Formação acadêmica:

MBA Executivo em Marketing - Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) -
2002.

Graduaçäo em Publicidade e Propaganda - Universidade Metodista de São Paulo - 1999
ldiomas: inglês e espanhol.

Experiência:
Possui 20 anos de experiência na área, tendo iniciado a carreira em 1997 nas funções de
planejamento de marketing/comercial e atendimento no Grupo Mídia On-Line, ocupando,
depois, a gerência de marketing da Aon Warranty Services, Zero13 Beer e Mãe Terra
Produtos Naturais. De 2005 a 2008, foi gerente de planejamento estratégico da agência
Cappuccino Digital, desenvolvendo campanhas para clientes como Coca-Cola, Canal
Sony, Banco Real, etc. Desde setembro de 2008 está na Rino Com.
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RINO COM

Demais integrantes do grupo de inteligência de planejamento:

Fernando Piccinini Júnior - vice-presidente de criação. O currículo resumido está na ëM
de criacão.

Esdras José Maciel - vice-presidente executivo. O currículo resumido está na área de
atendimento técnico.

Tânia Botelho - diretora de mídia. O currículo resumido está na área de mídia.

Dupla de criação - o redator e o diretor de arte escalados para cada job/cliente.

Executivo de atendimento - o profissional de atendimento responsável pelo cliente
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RINO COM

Área de criacão

Quantificaçäo: 4 profissionais.

Qualificação:

Fernando Piccinini Jr.
Vice-presidente de criação

Formação acadêmica:

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

Experiência:

Experiência de 41 anos na área, tendo iniciado sua carreira em 1976 na Franco Paulino,
Moraes Propaganda como redator, passando em seguida pela Herald Propaganda. De
1979 a 1982 atuou como redator na Rino Com, de onde saiu para ser redator na Salles
Interamericana até 1988. Em seguida, voltou à Rino Com como diretor de criação e sócio
da agência.

Conquistou muitos dos mais importantes prêmios da propaganda nacional e internacional,
com destaque para o Profissionais do Ano - Rede Globo (duas vezes), Clio Awards (duas

_) vezes) e o Hall of Fame do Clio Awards (duas vezes).

Autor e apresentador do programa Boas Palavras na Rádio Bandeirantes (2001-2009).

Tem os seguintes livros publicados: Boletim de Existência - poesias (1999), Caetano de
Campos (2000), Boas Palavras (2002), Boas Novas Palavras (2004) e Catedral da Sé
(2005).
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RINIO COM

Hélio José de Oliveira
Diretor de arte

Formação acadêmica:

Graduado em Desenho Industrial pela Fundaçäo Armando Álvares Penteado (Faap).
Curso de llustraçäo na Escola Panamericana de Arte.

Curso de Teatro Emílio Fontana no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).

ldioma: inglês.

Experiência:

Soma 40 anos de experiência na área, tendo iniciado a carreira em 1977 como diretor de
arte na MPM Propaganda, onde permaneceu por cinco anos. De 1982 a 1992 trabalhou
na Almap/BBDO, depois na Rino Publicidade por dois anos, na Salles DMB&B por quatro
anos, dois anos na Futura. Propaganda e três anos na J. Walter Thompson. De 2002 a
2008, dirigiu como sócio a lmã Propaganda. Voltou à Rino Com em novembro de 2008.

Tem várias participações como jurado do Clube de Criação de São Paulo, onde também
exerceu o cargo de diretor cultural.

Contabiliza em seu currículo nove prêmios internacionais (Festival de Cannes, Hollywood
Radio and Television Society, lnternational Film and Festival of New York e Festival lbero-
Americano de Publicidade - Fiap) e 35 nacionais (Prêmio Colunistas Nacional, Anuário do
Clube de Criação, Fest Rio, Profissionais do Ano da Rede Globo e Voto Popular da
Revista About).
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RINIO COM

Paulo Alves Lopes
Diretor de arte

Formação acadêmica:

Graduado em Publicidade e Propaganda - FMU/Fiam - 1999

) ldioma: inglês.

Experiência:

Acumula 20 anos de profissäo, tendo iniciado sua carreira em 1997 na agência Chico
Audi & Zerbinato, indo em seguida pa'a a CAZ Propaganda. Está na Rino Com desde
2001.

¿2

0
Av. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2155-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C O fTl THE GLoBAL INDEPENDENI C0N4l.'lUNlCATloNS NETWoRK

10



RINO COM

Marcelo Colares Borges
Redator

Formação acadêmica:

Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC-MG - 1992.

Especialização em Redação Publicitária pela ESPM-SP - 1991.

Experiência:

Com 28 anos de experiência na área, começou como RTV em 1989 na agência SMP&B
em Belo Horizonte, passando a atuar como redator em 1991 na Ediçäo e Mercado,
também na capital mineira. Ainda em BH, em 1994 foi para a Lume Comunicação, como
redatore diretorde criação; em 1997,para a Osvaldo Faria Publicidade, como redator; e
em 2003, para a agência Libra Comunicação. Em São Paulo, atuando como redator, foi
para a Mix Brand Experience em 2007, para a Calia Comunicações em 2009, para a Leo
Burnett Taylor Made em 2011 e para o Publicis Group em 2012. Está na Rino Com desde
junho de 2017.
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Area de producão de rádio. TV. cinema. internet e producão qráfica

Quantificação: 4 profissionais.

Qualificação:

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

Formação acadêmica:

Escola Superior de Propaganda e Marketing - 1978 (incompleto)

Cursos de artes gráficas.

Curso de direitos autorais.

Participação em feiras internacionais:
- Feira de Artes Gráficas de Dusseldorf (Alemanha) - 2000 e 2004;
- Feira da lndústria Gráfica McCormick Place (Chicago, EUA) - 2005.

Experiência:

Soma 41 anos de experiência, tendo passado, entre outras, pelas agências lvone
Pacheco, MPM Propaganda, Green Propaganda, MPM Lintas, Caio Dominguez e Colucci
Propaganda, onde permaneceu de 1995 a 2008. Está na Rino Com desde fevereiro de
2009 e tem como atribuições a gestão do departamento, respondendo pela produçäo
interna, negociação e contrataçäo de fornecedores, controle de contratos de cessão de
direitos, etc.
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RINO COM

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

Formação acadêmica:

Propaganda & Marketing pela Unip

Tecnóloga em Eventos pela Universidade Anhembi Morumbi

Curso de fotografia: técnicas e composição de imagens; fotografia em estúdio; conceito
de iluminaçäo; fotografia de espetáculos; conceito, técnicas e iluminaçäo em teatros,
shows e eventos corporativos.

lnformática (avançado): pacote Office (Word, Excel e Power Point); edição e tratamento
de imagens; diagramação (lnDesign).

ld ioma: inglês básico/intermed iário

Experiência:

Tem 12 anos de experiência na área de comunicação e marketing, atuando em agências
de publicidade e marketing direto. lniciou sua carreira em 2005 na agência Sunset, como
analista de planejamento. Em seguida, foi produtora gráfica na Awica Comunicação e
gerente de projetos na Naked Lá na Vila. Chegou à Rino Com em 2014 para atuar na
área de atendimento, sendo depois promovida a gerente de projetos na área de produção
digital/internet.
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RINO COM

Lafaiete Davelli
Arte-finalista/Mac
Assistente de direção de arte

Formaçäo acadêmica:

Graduado pela Universidade Anhembi Morumbi - Design Gráfico (Educação Artística com
habilitaçäo em Desenho e ênfase em Computação Gráfica e Multimídia) - 1998.
Licenciatura plena em Educação Artística pela Universidade Anhembi Morumbi - 1998.
Técnico em Artes Gráficas pela Escola Senai Theobaldo De Nigris - 1994.
Cursos de extensão/atualização: Desktop Publishing, Técnica de Scanner, Sistema
Scitex, CAD Technology, oficinas e palestras de criação.

Experiência:

Acumula mais de 20 anos de experiência nas áreas gráfica e publicitária (arte-final,
fechamento de arquivos, chefia de estúdio, acompanhamento gráfico, assistência/direção
de arte), tendo começado a carreira em janeiro de 1995 na lnapel Embalagens, passando
pela Editora Referência e pelas agências Le Pera, íons Comunicação, Cia. Brasileira de
Catálogos, Mega, Copyright e Colucci Propaganda. Veio para a Rino em abril de 2009.
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Maria Fernanda Lara de Lima
Revisora

Formação acadêmica:

Graduada em Letras (Português / Linguística) pela Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da USP - 1989.

Experiência:

Mais de 25 anos de experiência em produçäo e revisão de textos. Sua carreira inclui
passagem pelas agências FCB, Salles Interamericana, Publicis, Colucci e Escala, nas
quais atendeu clientes como Banco Nossa Caixa, Warner Home Entertainment, Grupo
Sonae Sierra, FGV, Grupo Votorantim, Livraria Saraiva, General Motors, CamilAlimentos,
Sesc, Carrefour, Nestlé e Ford. Está na Rino Com desde 2010.
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Área de mídia

Quantificação: 4 profissionais.

Qualificação:

Tânia de Oliveira Botelho
Diretora de mídia

Formação acadêmica:

Bacharel em Comunicaçäo Social (Publicidade e Propaganda) - Fundação Casper Líbero

ldioma: inglês.

Experiência:

Possui 31 anos de experiência na área, tendo iniciado a carreira em 1985 como checking
de mídia na McCann Erickson. Em sua ascensão profissional, acumulou sólida
experiência em mídia em agências de publicidade, tendo também uma passagem por
empresa anunciante. Agências: McCann Erickson, Enio Mainardi, Rino Com, Delta, Law
Bennett, DDB Needham Worldwide, Young & Rubicam e Fischer América. Empresa:
Mister Sheik Franquias, onde atuou como gerente de operações e marketing. Atividade
docente como professora de Mídia, Planejamento de Comunicação e Orientação de TCC
na Uniban. Voltou à Rino Com em maio de 2009.
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RINO COM

Vera Lúcia Andretta
Planejadora de mídia

Formacão acadêmica:

Graduada em Publicidade e Propaganda pela ECA/USP.
Cursos de aprimoramento profissional :

- Planejamento (Grupo de Mídia de Säo Paulo);
- Planejamento de Mídia em Meios Digitais (Jump Education).

ldiomas: inglês, espanhol e italiano.

Experiência:

Tem 34 anos de experiência na área de mídia, ao longo dos quais atuou nas agências
AlmapBBDO, Young & Rubicam, J\Aff, TBWA, McCann Erickson e, desde 2010, na Rino
Com, onde hoje é planejadora de mídia.
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Valdemir André dos Santos
Coordenador de mídia offline

Formação acadêmica:

Sem formação na ârea.

) Cursos de aprimoramento profissional:
- Curso intensivo Marketing de Relacionamento - Madia & Associados - 2009;
- Curso Básico de Mídia - Grupo de Mídia - 1990;
- Conhecimento Avançado em Sistema lntegrado de Mídia - Sicap.

Experiência:

Possui 27 anos de experiência na área, tendo iniciado a carreira em 1989 na agência
Adag Serviços de Publicidade, onde permaneceu até 2010. Desde então, atua como
coordenador de mídia na Rino Com.
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RINO COM

Leonardo Affonso Annibal
Supervisor de mídia online e gestor de mídias sociais

Formaçäo acadêmica:

Publicidade e Propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - 2014

Informática: domínio do pacote Office e conhecimentos de Adobe Photoshop, Adobe
lllustrator, Adobe lnDesign e Adobe Flash.
ldioma: inglês (intercâmbio de seis meses na Austrália).

Experiência:

Com 6 anos de experiência, iniciou a carreira em 2011 na área comercial/eventos da
Amcham. Em seguida, passou pela agência digital Naked Lá na Vila, atendendo Hering e
Dzarm. Em junho de 2013 veio para a Rino Com, atuando inicialmente no atendimento e
depois na área de estudo e planejamento, trabalhando para clientes como Cyrela
Commercial Properties, CIEE, Mackenzie, Scania, ArcelorMittal, Movida Seminovos,
Vespa, Monsanto e DSM Tortuga. Em janeiro de 2017, foi promovido a supervisor de
mídia online e gestor de mídias sociais.
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Área de atendimento

Quantificação: 3 profissionais

Qualificação:

Esdras José Maciel
Vice-presidente executivo e diretor de atendimento

Formação acadêmica:

Graduado em Administração de Empresas com habilitação em Marketing pela
Fundação Getulio Vargas (FGV/SP) - 1976.
Curso de Gerência na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Faculdade de Ciências Estatísticas de São Paulo.
Curso de aperfeiçoamento Políticas y Estrategias de Marketing na PUC/Esad (Barcelona).
Participação no workshop "supervisão em Administração", ministrado pelo professor
Michael Kriegsfeldt, presidente do lnstituto de Gestalterapia de Nova York.

Experiência:

Experiência de 55 anos no mercado. Começou em 1962 na Rino Publicidade, onde
passou pelas áreas de administração, produçäo, mídia, atendimento, planejamento e
direçäo de operações. Atualmente, como sócio da agência, dirige o departamento de
atendimento técnico. Os departamentos de produção e mídia também se reportam a ele.
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RINO COM

Monica Pansiera Morador
Executiva de atendimento sênior

Formação acadêmica:

Faculdade de Artes Alcântara Machado (incompleto).
Marketing Pleno na Madia Marketing School.
Cursos de aprimoramento profissional: Marketing, na ESPM, e Satisfaçäo do Cliente, na
APP.

Experiência:

Acumula 25 anos de experiência na área, tendo iniciado a carreira na Standard Ogilvy &
Mather Publicidade em 1991 , onde permaneceu até 1995, na ârea de atendimento. Desde
maio de 1996, atua como executiva de contas na Rino Com.
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Helara Cristina Ventu roso
Executiva de atendimento

Formaçäo acadêmica:

Pós-graduaçäo em Marketing pela Universidade Metodista de Säo Paulo - 1995
(incompleto).

Graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo -
1 990.

Experiência:

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

.)

As comprovações de formação e tempo de experiência eståo no
Anexo l, no final deste invólucro.
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RIINO COM

'-)

c) As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que estaräo à disposição para a

execução do contrato

J

a
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RINO COM

)

Sede própria

Avenida Nove de Julho, 4.575 - Jardim Paulista - São Paulo, com área construída de

2.000 m. em terreno de 1.100 m2, equipada com recursos de Tl, telecomunicações,

telefonia e equipamentos eletrônicos e digitais de última geração.

Recursos tecnolóqicos

Rede dimensionada na topologia estrela, com velocidade de tráfego de dados em

gigabytes (1O11OO11OO0), em 4 switches giga de 48 portas cada, sendo gerenciada por

ãeru¡Obres Windows e Apple divididos em serviços: servidor de dados, servidor de banco

de dados, acervo, e-mail, storage de 40 terabytes e library de backup robotizada com

capacidade de armazenamento de 40 gigabytes, totalizando 6 servidores, e um nobreak

de potência de 2.200 KVA.

Total de 63 estações de trabalho, sendo: 45 PCs divididos em versöes de sistemas

operacionais (WinXP Pro, Win 7 Pro,8 Pro, 10 Pro), Office 7010 STD e 2016 STD, k¡t

multimídia áuO¡o e vídeo (câmera) - mobilidade assegurada pelo uso de notebooks pelos

profissionais de mídia e atendimento; e 18 estações Macintosh com dimensöes de21,5"
ôom BGB e 16GB de memória, disco de 2 teras. Software Adobe pacotes Full Creative

Suite 5.5 / 6.0 Design Premium, Full Creative Suite 6 Design Premium, Creative Suite 6

Web Premium, versões CC da Adobe Cloud.

Sistema de impressão: 4 impressoras P&B modelo |R1025, 1 Color Canon C1 com T1

Server, 1 Color lPRC700, todas com scanner'

Sistema de gestão: Sicap, software corporativo específico para agências de propaganda

que integra ãs áreas de atendimento, criação, produção, mídia, tráfego, contabilidade,

faturamento, finanças e administração.

E-jobs: sistema exclusivo de ERP online que gerencia, 100% via web, todos os

processos, desde a criaçäo de um job até a aprovação do cliente.

E-mail marketing: diversas tecnologias de softwares de envio e gerenciamento de e-mails

em massa.

Site: www. rinocom. com. br.

Equipamento eletrônico e digital: som Marantz, DVDs, sonorização Bose, tela de 180", TV

LED 46", 2 videoprojetores, videocâmera, câmeras digitais.

Telefonia: central PABX NECX com sistema DDR, correio de voz, 30 juntores, 100 ramais

e 3 troncos de fax. 
e_,
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RINtrO CÛM

Anuário Talento.
Database empresarial em arquivo eletrônico'

segmentados.

Recursos técnicos

Banco de dados. informacões e pesquisas

Biblioteca técnica de marketing e propagandg

Biblioteca de criação, com cerca'dã 600 volumes, em coleções como: American

showcase, The one show, Art Director Annuar, Annuai of Advertising, Anuário Brasileiro

de Propaganda, Art Director lndex to Photo, The lmage Bank, creative source' Design

and Art Direction, European tllustraiions, Sfecial Effeðts, Anuário do Clube de Criação'

o rnaGl onal

com cerca de 4'000 nomes, classificados e

flL-

única agência do Brasil que integra a lcoM - rnternational communications Agency

Network, maior rede mundial de ag'ências de propaganda independentes' que conta com

g0 membros em 60 países. As agências membros são geridas pelos próprios donos e

têm filosofias de trabalho semelhantes. A atuação da rõde se baseia na prestação de

serviços ", n"t*äi[,= ini"*arbio de know-how, suporte de informações, assistência

mútua, assessoramento gerenclal e desenvolviménto das agências filiadas' Por

intermédio da rede lCoM, a Rino Com está capacitada a desenvolver trabalhos de

comunicação com agilidade e a obter informações em 60 países'
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RINO COM

)

)

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

tJ
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RINO COM

A sistemática de atendimento da Rino Com foi pensada para oferecer à SUBSECOM uma

organização completa, prestando serviços de alta qualidade e com pontualidade. Como

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

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

cumpridas;
o Executar os serviços com alta qualidade, respeitar prazos e cumprir todas as

exigências contidas nos briefings de açöes recebidos da SUBSEGOM;
o Franquear/facilitar o acesso aos serviços em execução e atender às observaçöes e

proposiçöes recebidas da SUBSEGOM;
o Manter total sigilo sobre as informações recebidas da SUBSECOM, sobretudo aquelas

relativas à sua estratégia de atuação;
. Submeter as peças finalizadas à previa aprovação formal da SUBSEGOM;
o Envidar esforços para obter as melhores condições comerciais com fornecedores e

veículos, transferindo as vantagens obtidas para a SUBSEGOM;
o Apresentar pelo menos três cotações prévias para serviços de fornecedores de bens

ou serviços especializados, com a recomendação da mais adequada. Apresentar
justificativa quando não for possível obter três cotaçöes;

r Apresentar somente cotações de preços de fornecedores cadastrados no Cadastro

Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (Caufesp);
. Nos planos de mídia submetidos à aprovação da SUBSECOM, fazer constar a relação

dos meios, praças e veículos dos quais será ou não possível obter relatório de

checking realizado por empresa independente;
. Fazer negociação global entre as partes (incluindo as demais agências contratadas)

com os veículos habitualmente programados pela SUBSECOM, com revisão das

condições a cada três meses;
. Disponibilizar, sem ônus para a SUBSECOM, após a produção:

- TV e cinema: cópias em Betacam, DVD ou arquivos digitais;
- lnternet: cópias em CD;
- Rádio: cópias em CD ou arquivos digitais;
- Mídia e materiais impressos: cópias em CD, com arquivos em alta resolução, abertos

e finalizados;
. Somente executar açöes seja de produçäo, seja de mídia que envolvam

compromissos financeiros, após prévia e formal aprovação da SUBSECOM;
o Emissäo de relatórios de todas as reuniões e telefonemas de serviço e entrega ao

cliente num prazo máximo de 48 horas;
o Emissão semanal de um relatório sintético consolidado de todas as pendências;

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

cronogramas de execução dos trabalhos;
. Disponibilidade para viagens a serviço do cliente;
. Disponibilidade para atendimento de demandas e execução de peças a médio, curto e

curtíssimo ptazo e de trabalhos emergenciais, inclusive em período noturno, feriados e

fins de semana; L)

LJ {\)
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RINIO COM

. Entregar à SUBSECOM, até o dia 10 de cada mês, relatório detalhado das despesas

de produção e veiculação do mês anterior, assim como dos compromissos futuros

assumidoô e relatório dos serviços em andamento;

o Fornecimento à SUBSECOM de relatórios mensais de checking dos anúncios

veiculados;
o Acompanhamento e supervisäo técnica, pelo departamento de produção, dos serviços

de terceiros (fornecedores).

Quanto aos prazos a serem cumpridos, em condições normais de trabalho, eles serão:

o De 112 a2 dias úteis para criação de peça avulsa;

o De 3 a 10 dias úteis para criação de campanha;

o De 1 a 5 dias úteis para elaboração de plano de mídia.

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

Sistema E-iobs: no atendimento à SUBSECOM,

operacion ali)ará seu sistema online (100% via web)

pro""tto., desde a abertura do job até a aprovação

alterações, acompanhar o status, etc.

a Rino Com disPonibilizará e

de gerenciamento de todos os
pelo cliente, permitindo solicitar

Grupo de inteligência de planejamento: sob a coordenação do diretor de planejamento'

os trabalhos de elaboração de projetos e planos estratégicos de comunicaçäo serão

sempre fruto de uma atúaçao iniegiada que som-a.. as experiências de todas as áreas

técnicas da agênc¡a (estuåo e plãnejamènto, míd.ia, criação, atendimento, produção'

comunicaçäo digital, redes sociais). Êtt" grupo também participa regularmente das

reuniões de briefing â 
"pt"t"ntação 

de campanhas, planos e estratégias'

c)
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)

)

e) A discriminação das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de

audiência e da auditoria de ciróulação e controle de mídia que colocará regularmente à

disposição do Contratante, sem ônus adicionais, na vigência do contrato

el

)
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RINO COM

Durante a execuçäo do contrato, a Rino Publicidade colocará regularmente à disposição
da SUBSECOM, sem ônus adicional, as informaçöes de comunicaçäo e marketing e o
ferramental de pesquisas de mídia abaixo discriminado, cuja estratégia de utilização visa
potencializar os resultados da comunicação:

. Levantamento semestral de informações de comunicação governamental
internacionais, por meio da rede ICOM;

o Avaliaçäo mensal da comunicação da SUBSECOM, por meio de comparação entre o
planejado e o obtido nos planos de mídia, no que se refere aos volumes de GRP/TRP,
cobertura, alcance, frequência, circulação, número de leitores, público atingido, etc.,
visando a uma dinâmica de adequação dos planos de mídia às mudanças nos meios
de comunicaçäo;

Sondagens telefônicas, realizadas com recursos próprios da agência, para testar e
avaliar conceitos de comunicaçäo propostos, quando não for requerida a realizaçäo de
pesquisa de pré-teste pela SUBSECOM;

Coordenaçäo e supervisão de pesquisas de pré-teste, recall e de geraçäo de
conhecimento solicitadas pela SUBSECOM e contratadas com institutos de pesquisa,
incluindo fornecimento de briefing aos institutos, avaliação das propostas técnicas e
comerciais, aprovação de roteiros, acompanhamento dos grupos e utilizaçäo dos
resultados para eventuais ajustes nas peças da campanha, conceitos, temas, ideia
criativa, etc.;

a

o

o

Supervisão dos serviços contratados de gestão e monitoramento das redes sociais,
com apresentação mensal de relatórios de resultados;

Pesquisas de audiência e análise:

segmentação de mercados, avaliaçäo de posicionamento de marcas e produtos,
escolha das mídias mais adequadas para atingir o público-alvo.

alcance e frequência para jornal e revista, ranking de jornais e revistas,
classificação socioeconômica de consumo de alguns segmentos e hábitos de
consumo dos meios (todos).

/
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RINO COM

Auditoria de circulação: IVC - lnstituto Verificador de Circulação (auditoria de

circulaçäo de jornais e revistas);

Gontrole de mídia:

comprovante Oe veicìrtaçaõ emitido pelos veículos não atendidos pelo serviço do

lbope;

emissoras não atendidas pelo serviço da Crowley;

exibidoras/salas não atendidas pelo serviço;

independentes ou, quando não for possível, pelas empresas exibidoras;

análise de camPanha;

estabelecidos de comum acordo entre a agência e a SUBSECOM'

o
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RII\O COM

Säo

Diretor-Presidente e ReP

de 2017

Ri rrari Fil

\>

CPF: 859.539.97 I
RG: 4.664.869-0 - SSP/SP
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Anexo I

ao item b) da capacidade de atendimento - quantificaçäo e qualificação dos profissionais
que poderão ser colocados à disposição da execução do contrato

Documentos comprobatórios da formação e tempo de experiência dos profissionais
constantes dos currículos resumidos

O
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')

Área de estudo e olan nto

Rino Ferrari Filho

Formaçäo: superior completo (Administração com especialização em Marketing)

Tempo de experiência: superior a 12 anos

o

)
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PRTMEIRO

RINO FERRARI
RINO FERRÀRT FILHO
ESDRAS JOSÉ MACIEL
FERNANDO PTCCINTNI JR..

Totalizando

\
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RINO PUBI,ICTDADE TJTDA
c.c._c. .Ng 60.883.261/0001-29

ALTERAgñO pE CoNTRATO SOCI¡\L

os abaixo assinados, RrNo FERRART, brasireiro, casado,publicitário, domicitiado à Rua Alfredo Eiris, nn 2Lo I portador dacédula de identidade RG. ne l-.33i-.531- e d.o cpF ne oog.2B3 .g4g-4g Ie RrNo FERRART FrLHo, brasireiro, casado, pubricitário,domiciliado à Rua Arfredo El-ris, Do z]-o, portador da cédula deidentidade-RG. ne 4.664.869 e do cpF tle 859.539.97g-68, ambosresidentes na cidade de São Paulo Estado de São paulo únÍcos
¡Çcios componentes da Sociedade por euotas de ResponsabilidadeLimitada denomi-nada RrNo puBLrcrbADE LTDA., com éede à RuaAlfredo Ellis, hn 2ro, são paulo, devidamente registrada na Juntacomercial do Estado de são paulo sob rlp 2g8.l_86 em sessão de1"3.02.L962 e com última alteração contratual arquivada sobne l-0307L6 em sessäo d.e 03 . l-0.90, resolvem de comum ac6rdo alteraro Contrato Social, conforme segue:

os sócios admitem que passam a fazer parte da sociedade, por cessãode quotas do sócio Rino Ferrarj-r os sócÍos Es{ras',fõsé Macie],brasileiro, casad.o, maior, publicitário, residente à Av. padrå
Pereira de Andrade, Dn s45 - ap.2L B são pauro sp -
RG ne 3.376.1-94 emitida em 3o/o7/73 - ssp, cr.c ne 045.401.1-sB-04, e
Fernando PiccinÍni .1r., brasireiro, casado, maior, pub]_icit,ário,
residente à Alameda Fernão cardÍm, ne L73 - ap.l-04 - sãõ paul_o - sp
RG ns 7 .592.564 ernitÍda em 1-4/oB/73 - ssp, crc ne o39.06s .2],g-oo,alterando a cIáusura rrr do contrato social que passa a ter aseguinte redação: conforme cessão d.emonstrada na distribuiçåo docapital abaixo

CLÁUSULA ITI

o . capital sociar inteiramente realizado e integratizado é decr$ zs.o0o.0oo,0o (vinte e ci-nco mithões d.e cruzeiroã1 dividido em25.000.000 (vinte e cinco nilhões) de quotas com o valôrnominal de Cr$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada uma assim distribuídasentre os Sócios:

24.250.OOO
250. 000
250.000
250.000

quotas
quotas
quotas
quotas

25. O . O00 quotas

24 .25O. 00O, 00
250.000, o0

000 ,00

Cr
Cr
Cr
Cr

$
$
é

$
t

2cr$
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250.

0
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Continuarão em pleno vigor as demais C1áusulas e Condições
estabel-ecidas no Contrato de Constituiçäo Social, güe nåo tenham
sido objeto de alteração pelo presente instrumento. E, por
estarem justos e contratados, assinam o presente j-nstrumento em
4 (Quatro) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas, para fins de díreito.

São Paulo, ereiro de l-991-.
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RINO COM

Área de estudo e planeiamento

Maurício Noznica Penessor

Formação: pós-graduação

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)
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,{v. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1i) 2155-8300/i886-830o www.rinocom.com.br
Fitiada à I E O f1l TllE GLOBAL INDEPENDENT COI'¿11\¡UNICATIONS NETWORK
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l]niversidade Metodista d Faulo

CERTIFICADO

A Universidade Metodista de São Paulo - UMESP - confere a

MouPicio Nornico PnnessoP
ø

¡" no 27.615.000-4 o presente certificado de BacnAREL Eu Co¡"tumceçÃo Socmr

conclusão do curso de CorvruucaçÃo Socnr coÀ4 Hesnrre.çÃo EM PUBLICIDADE E

pR9pAGANDA, no ano letivo de 1999, cuja data de colação de grau é a mesma da

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

sidade.
São Bemardo do Campo, 18 de fevereiro de 2000
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Tärsitano
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,ã
Prof' de Iunior

Publicidade e Propaganda
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A Escola Superior de Propaganda e Ma
confere a

,'46*n¿'cø
o certlficado de conclusão do

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

São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2OO2

Aluno Sueli Bragion Leite
Secretária Acadêmica de Pós-Graduação Di Geral
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De acordo com a Resolução MEC/CNE no 1, de 0310412001
Registrado sob no 022 em 2810612002
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o(t ,ø'Nome

Loc. Nasc.

liaçã3

lDo

Es t ado

2¿ (t.0.. . IU. 4.2"../¿..4 Ê.rr,r."
QUALIFICAÇÃO CIVIL

ESTRANCEIROS

.. . Doc. Ident. nl.ao Brasil em

r.^,rraoQ.J.t /2 t
./;::i4.4 ,

do

1,9542

MINISTERIO DO TRABALHO

SECRE'TARIA DE POI-ÍTICAS DE EJVIPREGO E SAI{NTO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
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Empregador
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Remuneração esPeci ficada.

CONTRATO DL] TRABALHO
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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVTÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PTIBLICIDADE LTDA, com

sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,

Capital, inscrita no CNPJ/I\4F sob no 60.883.26I/0001-29, neste ato

representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designado

simplesmente Contratante; e, de outro lado, MAURICIO NOZMCA
PENESSOR, residente e domiciliado na Rua Doutor Eduardo Monteiro,
719, - Jardim Bela vista - santo André - sP, cEP: 09041-300, inscrito no

CPF/\4F sob no 272.082.268-06, doravante designado simplesmente

Contratado, têm, entre si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e

condições:

¡ Cláusula lu - Objeto

O Contratado executará serviços como Diretor de Planejamento, para a
Contratante e seus clientes.

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objetq deste contrato, o Contratado recebera

mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil).
Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas

NFS-e até o último dia útil de eada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado pot prazo indeterminado, podendo

qnulqn.t das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificaçäo, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, por qualquer das partes, ou ainda por

ocorrência de caso fortuito ou
& único, do artigo 393, do CC.

de força maior, nos termos dispõe o
1

\\
,fu*[*; ¿)
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Cláusula 4u - Confidencialidade

O Contratado obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas

as informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que

tiver conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim

como não divulga-los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese
alguma, sob pena de responder pof perdas e danos, salvo mediante

avtorização por escrito da Contratante,

O Contratado tomará todas as precauções necessarias para evitar que

pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se

expressamente por todos os atos e omissöes praticadas.

Cláusula 5u - Obrigações do Contratado

O Contratado executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta rtatûreza,

responsabilizando-se pelo fiel e exäto cumprimento do objeto deste

instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e
previdenciário devidos em decorrêneia direta ou indireta da execução do

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado.

O presente contrato não gerará qualqUer vínculo empregatício entre o
Contratado e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo

o Contratado, integral responsabilidade por qualquer penalidade ou ação

que a Contratante venha a sofrer por tefceiros, relativamente aos serviços

ora ajustados.

Cláusula 6u - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e

obrigando o Contratado,
prazo indeterminado.

seus prepostos e suçessores

o

ffiFffi

irretratável,
qualquer título, por

41"rfø

M,



Este contrato não proporciona exclusividade de serviços ao Contratado,
podendo a Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou
profissional com atividade igual ou semelhante à do Contratado.

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja,

para dirimir quaisquer questões originadas do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam este contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das

testemunhas.

São Paulo,29 dejunho de

TDA.RINO

Contratante /)

,ffiiøo (r*f/" *
MAURICIO NOZNICA PENES SOR

Contratado

T

MOfiA DE OI-IVEIRA
cRc/sP 1sPl354020.7

cPF 172.026.636t0

¿; 1'

)



RI}trO COM

') Área de criacão

Fernando Piccinini Júnior

Formaçäo: superior incomPleto

Tempo de experiência: superior a 12 anos

_)

o

0
Av. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2i55-8300/3886-8300 www.rinocom.c

Fitiada à I C O fÎ IHE GLOBAL lN0ÊPENDENT coMMUNlCATloNs NETWoRK
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PRIVIDÊNCIA
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CONIRAIO DE IRABALHO 11
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12 CONIRATO DE TRABATHO

RtN0 puBLtctDADE....tTnai......
Ernpregador .. ..... .
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(:t

Ass.
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f)ata saida ..
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JUCESP PROTOCOLO

24XA2Blg1_7

RINO PUBI,ICIDADE TJTDA
c.G.c. N9.,60.883.26110001-29

AT,TERAçÃo pE coNTRATo soCiãL

os abaixo ,assinad.os, RrNo FERRART, brasi-reiro, casado,publicitário, domicitiado à Rua Arfredo Eiris, nn zLo, portador dacédula de identídade RG. ne l-. 331-.531- e do cpF ne oog.2g3 .g4g-4g Ie RïNo FERRART FrLHo, brasileiro, casado, publícitárío,domiciliado à Ruõi Alfredo Elris, Íln 2Lo, portador ãa cédula deidentidade-RG. ne 4.664.969 e do cpF ne g59.53g.978-6g, ambosresidentes na cidad,e de São Paulo Estado de São paulo únicos
99cios componentes da SocÍedade por Quotas de ResponsabilidadeLirnitada denominada RrNo puBLrcrDADE LTDA., com sede à RuaAlfredo El-lis, Dn 2Lot São Paulo, devidamente registrada na Juntàcomercial do Estado de são pauro sob r1o 288.l_86 em sessäo deL3.02-L962 e com última alteração contratual arguivada sobl'ìe LO3O7J,6 em sessão de 03.l-0.90, resolvem de comum acôrdo atteraro Contrato Social, conforme segue:

PRIMEIRO

os sócios admitem que passam a fazer parte da sociedade, por cessãode quotas do sócio Rino Ferrari, os sócios Esd.ras'Jósé Macie1,brasileiro, casado, maior, pubricitário, residente à Av. padre
Perei-ra de Andrade, Dn 545 - ap.21 B são pauro sp -
RG ne 3.376.194 emitida em 30/07/73 - ssp, crc ne o45.4or.1_58-04, e
Fernando Piccinini Jr., brasireiro, casad.o, maior, pubricit.ário,
residente à Alameda Fernäo cardim, nc L73 - ap.l-04 -'säã paulo - sp
RG ne 7.592.564 emitida, em L4/08/73 sspr crc ne o39.065.2]8-oolalterand.o a cIáusura rrr do contrato social- que passa a ter a
segui-nte redação: conforme cessão dernonstrada na distribuiçåo docapital abaixo

CIÁUSULA ITT

o CapiLal Social inteiramente realizado e integralizado é decr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhöes d.e cruzeiroá¡ dividido em25.000.00o (vinte e cinco milhöes) de quotas com o valôrnominal de Cr$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada uma - assim distribuÍdasentre os Sócios:

RINO FERRART
RTNO FERRARI FILHO
ESDRAS JOSÉ MACTEL
FERNANDO PTCCINTNI

Totalizando 25.O 0.000 quotas

JR..

24.250.OOO
250. 000
250.000
250.000

quotas
quotas
quotas
guotas

Cr
Cr
cr

$
$
$

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

11
$\$

\

o

(

.t\$

{

)

p
¡r
g

q
Ð
eß

cr$ 25.00

01322 R. A.lfredo Ellis, 210 - Tel. 2BB-8422 (pAltx) _ Fax 285_d031 _ 4829 - End. Tel. PUBLI

103 8A

O
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Contj-nuarão em pleno vigor as demais Cláusulas e Condições
estabelecidas no Contrato de Constituição Social-, {üe não tenham
sido objeto de alteração pelo presente instrumento. E, por
estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em
4 (Quatro) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas, para fins de dÍreito.

São Paulo, ereiro de 1991-.

RINO

E

86. Û80/'9'1-

J MACIEL

F

JR

YAS I

J FRADE

o

01322 R. Alfredo Ellis, 210 - Tel. 288-8422 (PABX) - Fax285-0031 - C. P. 4BZ9 - End. Tel.

1 0384 w7 44547

I $s
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RINO COM

Área de criacäo

Hélio José de Oliveira

Formação: superior completo (sem comprovaçäo)

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)
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.,4.v. Nove de Julho, 4.575 CËP 01407-100 São Paulo SP Brasii Tel. (55 11) 2755-8jÙ0l3886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I E O fÎl THE 0L0BAL INDEPENDENT COMMUNlcATlONs NETWoRK



MINISTÊRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE MÃO'DE-OBRA
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CONTRATO DE TRABALHO

Nome tlo estâbeleclmento, empr'êsa otr lnstituição - -

JOI3 -IÐ,[}TTDR.Ì T S TIVC?

9 ErylC
Cidade.- 1"

lirt arto - - -È- -Ç)*'.++^ -

CONTRATO DE TRABALHO

Nomc do estabelec¡metrto, emprésa ott Institrliçfo----------'

RTÑq PUEIJÇID¡DE LTDÀ. I

rlsra<ro-----{5-Q- ç- -"1 â-,t:-L"tu ------
nu". - - - - Jl - -L -Ì1 -R -é- -tr;- ¡:- - - - É -L -L -l -n r - - J . .: : *.'

Rua

Data da

_!.3.- (_- n.'------.1-\-ÇJ

Espécie tle Estabelec¡mento- P- U - f*-L -\ -(-"1. -il \l- -ç¿ -É-

Natureza rlo carso 0--tJ 5-l--si.--.-¡a--.- l) -qit-Ì €

Dara (la admis$ã'8 l- ¿"-LJ ['-ú:G].¡À'&tì,tà. rs---tF-L-

Rcsistro n.o.---- Þ- 9ì"--

Remu neração ( cspecificada ) Ra-g é!.€ _

(' 1/".a ø ".'t¿. L.(-.. - ¿- - - 
p* ¡-

--.RTNO

Ispécie de Estâbelecimento.
'i)

---------a rl,.----)-å----

tr: "l'-a++¿-

ì

¡

t

)

I )ur

^ssinaturâ 
do enrprcgador

DE

cluo

$)ç ,!.1-
Data da saída- Y- -"-. de

hrno Prru

\fsäl
Ìf7,SH I

IEå]

77
<le 19./---a---

€€1. OSVÂLûO cANHEo
AUTENTIôAçÃô - Aut€nlico

T
a presente

Í
1',| ?017

sales Costa

EEEEEE

sP 17 Atio,20i7

Tedéu Cârlos S¡âlos Costâ
Êdnilson NunoB dâ Silvâ
úìâåtri: Mollica dB Catuêlho
Francia€ Oepinho l2¡doro
,Anâ Céliã Dourado Batisla
Vlnic¡us Santana Ribeiro
Escreventes Aulorizados

Valor pago pelo ato R$ 3,5O
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l)âtâ da
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CONTRA O DE TRABALHO

ou lnsllttllçâo ---
*"-¡rïîiî'i¡l"töl*id'PËfiiditTl'ï'ÙliT¡¡rc 

lçilrr rl rr {

CONTRATO DE TRABALHO

do

iffls t lfl t [0iltJililcÛt$

ranca,

¡. per¡þ ltd¡"

,{¡lb

Âssiriatura do

Assinâtura

Data de 19

4' TABELIAO DE

a

CAPIlAL

Au{ênt¡co ã prêsênle

DE DA CAPITAL

qué
te

v\o . ,....*-

$

fadou Ç6rlc¡ $qlsÉ Ccsla
Ednll$oó l{uñor da '9ilvÐ
ßodlrir.Mðlliëâ de Ca¡'alho
Ë.nñ¿¡6cá ÞóPillho lzrdoro
Aôå eália Oaurådo Balisla
Vlnfc(lð Sdntanâ R¡berro
E&cf € ve ntes Au tor¡zados- 

--

Valor Pago Pelo ato R$ 3'5u

1 7 /.tÌ, ?017

Tadeu CartÕa Sslså Costa
Ednitsoñ Nuñê6 dä $tlvá
Bsatriz Mollica dë Caruå¡¡o
tsranc¡sca Dêpinho lu¡dÒro
Ana Célia Dourado galistã
Vinic¡$s S.antana Rrberro
Escreventes Autorizados

Valor pago peto ato RS S.SO
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. IYIINISTÉRIO DO TRABAL|1O

SECRETARIA

OARTEI lìA D[

Nome-

Doc,

Norte
û

o
U)

l)oc

É
oo
F.
tx.
o
fL

None -

I)oc. - -

Est. C

Doc, - -

Est !)r)
^'l ¡

ñ)i
cr" i

)Í
lxi

'-r!I
í,
E\:'z

t t',1

N rs lil

I)oc. -

NOIAS DA CAPITAL

o
Auteñlico â prcsento
qlc cof,tere Ðdì o

c=trlt:EE
E]

sP 17Áiìtl,zû1¡
-fadeu Çarlos Sales Costa
Ednilson Nunes dã S¡lva
Beatriz Mo¡lics cle Carvalho
Frarcisæ Depinho ¡¿¡doro
Ana Cêlia Dourado Bat¡sta
V¡ñic¡uc Santaña Ribeiro
Escreventes Autorizados

Valor pago pelo ato R$ 3,50
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st,u^çao lritit",' u*'Ê-0--l: --l 
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çi"e- -.Ñ\)ì.v-(¿L\a.

Assinatura do

I

D Emissão

4Ã)

6.ÞEst

c¡- -Þ,4 ncfu r'-r,. -cÀi* çt-Q,ç-Je'-cra.

""-"-ìls,?i-"- þ*
Loc, Nasc.-,

-e- ; ç *-rl3-lQ-Data-Þ
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ALMAP / LTBDO ÇOM
Âss. do empregador ou a c/ test.

t.o

2.o
E6lådoß

E
c=E
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E]
c=

1 7 /.r;0. 2017

Tad€u Cårt03 Sales Coste
Ednil3on Nunes da Sitva
B€atriz Moll¡ca de Catvatho
Franc¡s€ Dep¡nho lzidoro
Aña Cêia Doura(lo gat¡sta
Vlnícius Santana Rrtjoirg
Egcr€ventes Autorizados

Valor pago p€to åto R$ 3,SO

c/ t€st.

2.o

CANHEO 1'

dou fé
o

;¡ ptssente

clou fê
que

\i;ãìli-il
lä;lr I

tz::J7 Ar0, ?017

Tedou Carios Sales Ccsta
Ednilson Nunes da S¡lva..
n€átrie M¿rl¡ca de Carvalno
È¡ancigca DePinho lzrooro
Ana Cál¡a Dourado Bal¡sta
vinic¡us Santana Riberro
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l-o À
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. MåÅHS.,. ffi1fr&g p.{¡BJ_ffi tüsaË_LrÐâ

.A,ss. do empregador ou a ¡ogo c,l tesl.

cD^/": 1a.1Llt ar

k R"-u."."rão especiflcada

',4'it¡-a-il,jìi

Rcglstro n.o--------

rls¡. do

-- ---------fir,.n, -- J-?-o?-)--

-&TJ..J-S srr-.ot-"1 . ....

-€-...-Ciua:l-&¿-"&

lii{-rifi[ :ì i¡

t.o.___

ou a rogo c/ test,

R. DE NOIAS DA
455 São

CAPITAL
Paulo/

a presento

.tk \r|Ð€ W-

1017

crrlos Sâles Costa
Nunes da Silva

Beal¡i:

célia Oôurado 8al¡sta
Santana R¡b€iro

Aulorizados
Valor pago p€lo ato R$ 3.5O'
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l6 CONÌRAÌO DE TNABALHO
M. CC,i:ì11*{ PROIAGAND¿\ lJ'ÐÂ.

Impregador

CONIRATO DE IRABALHO

c. G, c, 5692/2U/if,0t-64
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----- C.B.O. n.o ------------.---.---,

i, :ll -
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Registro n.o--F

----¿" r-è€
û/Ftcna -Ú

j-ó,iitr -LîDÀ*---

c/ test.

R. Un¡dos. ¿55 - såo
DE NOTAS DA CAPIIAL

Paulo/ SP

P*"l:
AfiPA"LTDA,

I ." .- - -. : - - - - - - - - - - -

2.o ..i-. -

l.o.--------------

9
'?¿v-cz

TDA.

/),¡
o"".1{1r;ìriii"fñ :\iæData

M
l.'.--

2.o __

de -- ----de
í,)

As!. do

t.o.------_-

.. .. 4" NOTAS OA

Sales CÕsla

que conlere ærn o

sP 17
1 7 i.80, ?017

-fad€u Õarlos Setes Co6tâ
E.lnilôoô Nunss dâ Silvê
B€6triz Moilica de Cârvâtho
Frarciscâ f)€p¡nhÒ tr¡doro
Anå Cái¡å O0urädo 8âti6rá
Vln¡c¡ss Sânlânå Rrbs¡ro
Escrevent€s Autoriiados

Valor pagÖ p€lo ato R$ 3,SO
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CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE S/4, com sede e foro na

Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo- SP, inscrita CNPJ sob ns

6O.883.26t/0001-29, neste ato representadas pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO,

doravante designada simplesmente Contratante; e, de outro lado, HELIO JOSE DE

OLIVEIRA, residente e domiciliada na Rua Jesuíno Arruda, 666 - AP 73 - ltaim Bibi - São

Paulo - SP, CEP: O45g2-OS2doravante designada simplesmente Contratada têm, entre

si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condições :

Cláusula la - Objeto

O Contratado executará serviços como Diretor de Arte, para Contratante e seus

clientes.

Cláusula 2e - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratado receberá

mensalmente o valor de RS 12.000,00 ( Doze Mil reais ).

Os pagamentos serão efetuados rnediante a apresentação das respectivas NFS até o

ultimo dia útil de cada mês.

Cláusula 33 - Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo qualquer das

partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30 (trinta) dias.

Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno direito,

sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de sua cláusulas e/ou

condiçöes, por qualquer das partes, ou ainda por ocorrência de caso fortuito ou de

força maior, nos termos do que dispöe o & único, do artigo 393, do CC.

_--:--ffi ¡ffi ffi ñfiTtlf,¡lT,i¡r-f i



Cláusula 4a - Confidencialidade

O Contratado obriga - se a manter na mais absoluta confidencialidade todas as

informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que tiver

Conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim comO não

divulga - los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo mediante autorização por escrito do Contratante

O Contratado tomará todas as precauções necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informações supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 53 - Obrigações do Contratado

O Contratado executara os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de qualidade

e segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrumento.

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

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado.

O presente contrato não gerará quãlquer vínculo empregatício entre o Contratado e o

pessoal eventualmente utilizado e a Contratãnte, assum¡ndo o Contratado, integral

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação que a Contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados.

Cláusula 63 - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o

Contratado, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusivídade de serviços o Contratado, podendo a

Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou profissional com atividade

igual ou semelhante à do Contratado

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São nuncra

expressa a qualquer outro por mais privilegiado q

questöes originadas do presente instrumento.

ue seja, pa ra

lc

\\



E, por estarem juntas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas.

São Paulo, 24 de Novembro de 2008

)
RINO BLICIDADE A

Contratante

Helio Jose de Ol

Contratado

Testemunhas:

Þ¡-"*;-

tl -2u,Á4e-,
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RII\O COM

-l
Área de criação

Paulo Alves Lopes

Formação: superior completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

O

)

I
0

Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasii Tel. (51 11) 2i5t-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br
Fitiada à I C E fTl fHE OLOBAL INDEPENDENT COMMUNICATIONS NÊIWORK
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FIAM - FAAM - CENTRO IINWERSITARIO

ÞrÞ
Diploma registrado sob no - r. - .?-= .o- . -

Ð7^^ôêe^ ño F€2 /'doo &"/"'
nos Lermos do Arti-go 2" oð.o Decreto n" 5.786/2006-/ç? . y'¿t*zr<¿.7,o- dOOtrSão Paul-o, d".. l.:-Y'.--'.--......de,/lll'z'¡r 

-/¿r/ -ze{ ..7erzZ.a,c-t

De acordo,

Sidnei Ferrari-
Setor de Registro de Diplomas

Prof. Ce o de Camargo
f

Dra. Labibi Elias A1
Reitora

Silva

Curso:
coMUNrcAçÃo socrAl

Reconhecido pela Portaria MEC no 4.327 de
221 1212004, D.O.U. de 231 1212004.

FIAM - FAAM. GENTRO UNIVERSITÁR|O

O diplomado concluiu neste Centro
Universitário a habilitação em:

PUBLIC¡DADE E PROPAGANDA

$of,flAe 
',| ¡*

Âu r.
1 0384 w6 1 891



CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com

sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,

Capital, inscrita no CNPJ/\4F sob fio 60.883.2611000I-29, neste ato

representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada

simplesmente Contratante; e, de outro lado, PAULO ALVES LOPES,

residente e domiciliado na Rua João Antonio dos Santos, 58, - São Paulo -
sp, cEP: 06766-073, inscrito no cPFlN4F sob no 153.463.808-33,

doravante designado simplesmente Contratado, têm, entre si, justo e

convencionado as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1" - Objeto

O Contratado executará serviços como Diretor de Arte, para a Contratante

e seus clientes.

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o Contratado recebera

mensalmente o valor de R$ 1.900,00 (Hum Mil e Novecentos Reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas

NFS até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo

q.ruiq,r"t das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não o|stante o dispoqto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso oui notifi caçãoo na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou icondições, por qualquer das partes, ou ainda por

ocorrência de caso
& único, do artigo

ou de força tnaior, nos termos do que dispõe o

CC.

o
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Cláusula 4u -

O Contratado e a manter na mais absoluta confidencialidade todas

as informações: , documentos, metodologia e demais elementos a que

tiver conhecimento
como não divulga-
alguma, sob pena

acesso emrazão da execução deste contrato, assim

a quem quer que seja, em época ou sob hipótese
responder por perdas e danos, salvo mediante

da Contratante.autorização por e

O Contratado todas as precauções necessárias para evitar que

pessoas estranhas acesso às informações supracitadas, obrigando-se
expressamente por to s os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5u - Obri do Contratado

O Contratado
qualidade e

os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

aplicáveis a trabalhos desta natureza,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste

instrumento

Todos e quaisquer de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e
previdenciário em decorrência direta ou indireta da execução do

presente instrumento

O presente contrato

de responsabilidade exclusiva do Contratado.

não gerará qualquer vínculo empregatício entre o

Contratado e o pess eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo
responsabilidade por qualquer penalidade ou açãoo Contratado, inte

que a Contratante
ora ajustados.

a sofrer por terceiros, relativamente aos serviços

Cláusula 6u - Gerais

O presente é firmado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando o Contra seus prepostos e sucessores a qualquer título, por
ptazo

Este contrato não exclusividade de serviços ao Contratado,
podendo a Con
profissional com

tê, quando pfecisar, contratar outra empresa ou
igual ou semelhante à do

o

As partes elegem o
com renúncia expre

da Comaroâ de São Paulo
a a qualquer outro por
questões originadas

Paulo,
seJ

ùo

Ò

para dirimir q

tf,Tr[Èl

Ëffi



E, por estarem jus
(duas) vias de
testemunhas.

18 de

Contratante

PAULO

Contra

phuro

cPF r72,û20.63S00

8

TDA.

e contratados, as partes assinam este contrato em 02

teor e forma, para um só efeito, na presença das

)

##

C)



RINO COM

Área de criacão

Marcelo Colares Borges

Formaçäo: superior completo (sem comprovação)

Tempo de experiência: superior a 12 anos

O

CJ0
Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2155-830013886-8100 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C O fTl THE GLoBAL INDEPENDENT CoMMUNICATIoNS NETWoRK

70



.fir

f16

OA CAPITAL ç

ÃJl- ."/3.lrPkt^¿..ç¿"

,..{.ru./iøt*..

Datá

ou¡r-¡ptclçAo clvtt

eLl:a /ril.a,u,,
.e4.

rþ1..

Nl ,

Nasc.

lhøw

DKT..

rAo oE

Obs, ....
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ClisÉada ao

Od* ltlu¡t.

MNISTÉRIO DO TRABALHO

ÐËcRETAR¡A DE EMpRÊoo s sntÁnlo

leo.
GARTEIRA DETRABALHO E

Pol69år Pkolto.
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(Í)
_.3

\.J

Nome .......

Doc. ,.....'.,..
E¡¡t. Ctvil ...',

Doc. ...,.'.'...
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Nasr.ir¡ctt{ct '
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Doc".:..".'..
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7 A60. 2017

fadeu Carlos salês Costa
Erlnilson Nunes cla Silva
Bèatrir Mollica de Çarvalho
Frencis€ DePinho lzidoro
Anâ c;él¡s tJoufado Batista
Vir¡icius Santana Ribeiro
Escrevenles Autor¡zados

Valor pago Pelo aio R$ 3'50
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(Com rol¡

Nome ,.....'...

Doc.

Nome
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%q464"{1sreaffió¡ COI¡TRATO DE TRABÂL}|O

t0ctt0t0t ñû0t0 r tfilils¡0 ill
"mrrresador "(ö ( : " ü' i,t' /',E L5;'óöö i . iö

t5

il¡st il0t,

ri;i;; r¡ l¡l'iand, 499
H, lJurltnnie

.f.ilr',t.t |t....
r,t. Ll.Li: ::lil.:f:.I:r..,.

Ësp. do eq¡abeleci¡nqnro.....,

;;";| ftltîüI;l ffi øNr'tuL,

Rua.......

Municf¡rio

tl,r.?Ir I,

')
a, .... ¡!1. t!. t.,Q_....

/1,-,( IÉ.Çù /rÈr..,rr¡t4.r¡¡¡

lit.ç,[i..
rogo c/tcst.

LÓGIflÁ
no

R.
ÍABGLIÄO OE

Un¡dos

1 7 A60, 2017

fadeu Cadoê Sal€s Costâ
Êdn¡lsoô Nuñe3 da Silvâ
goatlir l.lollica de Caryalho
Frâñci6ca (JaP¡ñho l2rdolo
Ara Cóli¡ Ôôulado tsatiela
Viñic¡us Sântana Ribe¡ro
Escfevenles Autorizados

Valor Pago Pèlo alo R$ 3 50

C,Bf). nÎ.o...,
HuUtl.t'u¡r""""""""'

""""""""""'ö:;
.,.....,,... de 19-./ç--

-là e/w' .

Þ¡n ¡dmissÄo

Rr1istro nP ...,

ÀGEIICr¡\.
A¡s.

a.â'vil. (hs
..t

torlrtDÂDt I TEL¡ 'rîqô,
Âss. dcr

lo
r9.....

¡clm. Jrdtr : dr Aquino
'...',Nucl¡o'dr

Datn salda."....de. CnA ¡3.{!l 6 r

Ass. do.emprogador ou,¡ togo VtÊ$I.

I{,umnu'.'.'. ""'..'Dnra

Aßrn¡fi
¡1

Cont. Dlspensa CÞ Ng

dc 19.....

t9 2!

Com. Dis¡ænsa CD 4" TABËLII\o oÉ NolAs oA'CAPITAL
ç|r €$tüdd¡,|'¡nkþrr ¿66.,9èô€fl to/ Spg¿rl. ôAVA[.Öô CAñtlË() rAfiËLtÁo

^u1ËNTIC^çÄO 
- Aute n{ico ä pr.Ja6nt6

E¡ÉEI

ffiF,Ë
r tillt0

ffi$ï
1 7 /.ß0,2017

Ted€u CarlÖû Sâtè6 Costa
Edn¡lson Nures da S¡lva
Beatriz Mollica de Catualho
Frañc¡s€ Oep¡nho lz¡doro
Ana Cél¡a Dourado Bal¡sta
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CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçoS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE S/A, com sede e foro na

Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo- SP, inscrita CNPJ sob ns

60,88g.26L/0001-29, neste ato representadas pelo sócio 5r. RINO FERRARI FILHO'

doravante designada simplesmente Contratänte; e, de outro lado, MARCELO COLARES

BORGES, residente e domiciliada na Avenida cupecê, L784- AP 56 A -Jardim Prudência

- São paulo - Sp, CEp: 04366-00l. doravante designada simplesmente Contratada têm,

entre si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condições :

Cláusula 1a - Objeto

O Contratado executará serviços como Redator, pãra Contratante e seus clientes

Cláusula 2¡ - Remuneração e Forma de Pagãmento

Pela execução dos serviços objeto deste eOntrato, o Contratado receberá

mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (Queffo Mll reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante å äpresentação das respectivas NFS até o

ultimo d¡a útil de cada mês.

Cláusula 3e - Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prâuo indeterminado, podendo qualquer das

partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30 (trinta) dias.

Não obstante o disposto acima, este contratO poderá ser rescindido de pleno direito,

sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de sua cláusulas e/ou

condições, por qualquer das partes, ou ãlnda por ocorrência de caSo fortuito ou de

força maior, nos termos do que dispõe o & únieo, do artigo 393, do CC.

u^_

V
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Cláusula 4a - Confidencialidade

O Contratado obriga - se a manter na mais absoluta confidencialidade todas as

informações: dados, documentos, metodolo$ia e demais elementos a que tiver

conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim como não

divulga - los a quem guer que seja , em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo medlante autorização por escrito do Contratante'

O Contratado tomará todas as precauçöes necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informações supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5a - Obrigações do Contratado

O Contratado executara os serviços aqul estlpUlados dentro dos padrões de qualidade

e segurança aplicáveis a trabalhos destä ndture¿ä, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrurnënto'

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

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado'

O presente contrato não gerará qualquer vínCUlo empregatício entre o Contratado e o

pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo o Contratado, integral

responsabilidade por qualquer penalidäde ou âção que a Contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados'

Cláusula 63 - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em carátef irfevogável e irretratável, obrigando o

Contratado, seus prepostos e sucessores a quälquertítulo, por prazo indeterminado'

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços o Contratado, podendo a

Contratante, quando precisar, contratär Outre empresa ou profissional com atividade

igualou semelhante à do Contratado.

As partes elegem o foro da Comarca de Säo Pau

expressa a qualquer outro por mais privilegiado

questöes originadas do presente instrumento,

lo, Estado

que seja,

de São

(-!

\{,
i



E, por estarem juntas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, nã presença das testemunhas.

São Paulo, 26 de Junho de2OL7

)

Contratante

R¡NO PU TDADE S/

*.(- %,1-*,-,> ê ", Y-
Colares Borges

Contratado

Testemunhas

ì

$
.<,



RINO COM

)

Area de produção de rádio. TV. cinema. internet e producäo gráfica

Rita Regina Contrera

Formação: superior incompleto (sem comprovação)

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

(\)

v
/t,.tL)0

Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2i55-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br
Fitiada à I E trl fTl THE GL0BAL INDEPENDENT C0N4MUNICATIONS NETWORK
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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com
sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,

Capital, inscrita no CNPJ/\4F sob n' 60.883.26I/0001-29 ,neste ato
representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada

simplesmente Contratante; e, de outro lado Sra. RITA REGINA
CONTRERA VECCHIO, residente e domiciliada na Rua Prof. Dorival
Dias Minhoto, 333 apto 2l Ed. Cristal, Santana, São Paulo - SP, CEP

02435-090 portadora do CPF no 996.8L3.3I8-34, doravante designada

simplesmente Contratada, têm, entre si, justo e convencionado as seguintes

cláusulas e condições:

Cláusula 1" - Objeto

A Contratada executará serviços de Coordenação e Produção Gráfica..

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada recebera

mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Os pagamentos serão efetuado mediante a apresentação das respectivas

NFS-e até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo

qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, por qualquer das partes, ou ainda por

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, nos termos do que dispõe o

& único, do artigo 393, do CC.
o
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Cláusula 4u - Confidencialidade

A Contratada obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas

as informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que

tiver conhecimento ou acesso em razäo da execução deste contrato, assim

como não divulga-los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese
alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante

autorização por escrito da Contratante.

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para evitar que

pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se
expressamente por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5u - Obrigações da Contratada

A Contratada executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta nalureza,

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste

instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem ûibutária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a

Contratada e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo

a Contatada, integral responsabilidade por qualquer penalidade ou ação

que a Contratante venha a sofrer por teroeiros, relativamente aos serviços

ora ajustados.

Cláusula 6u - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando a Contratada, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por

prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços à Contratada,

podendo a Contratante, quando precisaro contratar empresa ou

profissional com atividade igual ou semelhante à da
o

As partes elegem o foro da Comarca de São P

com renúncia expressa a qualquer outro
para dirimir quaisquer questões originadas

Paulo,
seja,

()
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das

testemunhas.

São Paulo,02 de março de

RINO LTDA.

Contratante

rlq

PAULO HOBERTO MOTTA DE OLIVEIRA

cnc/sP 1sP1354020-7

cpr rz¿.bzo.ogo,oo

ô
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RII\O COM

Área de produção de rádio. TV. cinema. internet e produCão gráfica

Teresa Cristina Cezar Lamboglia

Formação: superior completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

o

)

z\-rL] \t0
Av. Nove deJulho,4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasii Tel. (55 11) 2155-830011886-8300 www.rinocom.com.br

Fi{iada à I C O fTl THE GLoBAL INDEPENDENT CoMMUNICATIoNS NETWoRK
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,' Reitor: Dr. João Carlos Di Genio
Vice-Reitor de GraùtaSo: Dr, Yuga Okida

Secretário Gerd: Prof. Aforno Celso Fraga Sompaio Amaral
Secreuirio GerøI Adjunlo: Prof. Edison Fernandes

Universidade Paulista

Reconhecida pela Portøria MEC n.o 550
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UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Secretaria Geral

Departamento de Registros de Diplomas

Diploma registrado sob n. 
o /*.r.,!..1-9........

Processo n.'..â!19..9- ,..!. ..t. .*.1. .f..?.i- .

nos termos do Artigo 48 $ 1o

São Faulo,..9É.de.

De acordo.

-Jrof. Edison Fsrnandes
Secretårio Geral Adjunto

-r

ß.

-è
H



de
bi
b¡

Mundiqlmente criolivo e inovodorq
Laureate lnterrrational Universities.

termos do"'

universida
anhem
morum

CERTIF'ICADO

Certificamos, para os devidos fins, que no livro no 01 dos

de Grau . dai trlniversidadtJ Afrhemb.i{ Ivtrorumbi.
rì T t Ti fl ''rfl -Ð* t{ ii H fl-ë fii:fi q,,,$ ffi

CRISTINA CBZAR LAMBOGLIA,

do 324417482 nascido(a) em 12 de junho de

O SUPERIOR DE TECNOLOGIA em

BVjqQ{åTåO-,ffiä *-qå$n q..}ggpþ,ldq: fc{ qe4{u/dp #8*@f{pnlr*@*!ß$ n"o,gr 27 de

maiatd.e'ø;0,0,'9-. är* fifi"ï'ff*;*ilÍ"*ffii.Ë,nqpË i¡# H ü.,tTn'*tqrü*Ë'*sä'ilffmm'

Secretaria de Registros Acadêmicos aos 27 de maio de 2009.

'/afferez
Assistente de Secretaria

RG:11.3

que

p

1984

-SP

6
ß.

óo\¡ tè.

0

Vila Olímpia Rua Casa do Ator, 275 - Vila Olím

Centro Rua Dr. Almeida Lima, 1.134 - Brás

*g
Morumbi AV Petroní Jr, 630 - Morumbi

Vale do Anh Rua Libero Baclaró, 487/501 - Centro

[$, tt\l

o

,ot"9ên
I



}M{ISTÉRIO DO TRÄBAI;HO E EMPREGO

CÁRTEIRA DE TRÄBÄ,LHO E PRE\TDÊ'NCIÄ SOCIÀL

I 116l.
Nirmero....,.,..,.........

a

è"t,
*s

ASSINATURADO

'fÈr1¿sA.

QUALIflCAÇA'O Crvtr,

Cni S-Ftt¡J,A

s
s

Nome
CÉ

Data o fri
Loc. Nasc.

Filiâçao Ë>^-ê ,A
.Ario

Doc.No

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasit em 

- 
/ -"- i --'-' Doc' Idenl lf

Exp. em *... / --.-- / -.-- Est¡do '*""---
.Obs.:

Dat¡

ZAfu I AÐlçLiA

Est

€

DRT

0
(o{

Emissão
AL lO-L-r

9,1LVtÅ lÍARIA ûrLvA BJËüq



12

fl5rffiffie1t

l

i

i;

.................. s.u t\r. FJ..Ç.çM u.r)i! ç,. açag.. !.Ip. A......
CNPJ/MF ...............ßua.Ter¡.r,.S7fi...
Rua ....'...... grooktin.{¡,lovo...cEF..045S{9000.......

.'.......'.'sÁo. fift uLo.* €pst
Esp.

ry-ryo PUBLTCTDADE LTDA
CNPJ: 60.883.26t /000 I _2g
End: AV-NOVE DE ILILHO,4S7S
Bairro: JD PAULISTA _ CEp:O1407_100
Municipio: SAO PAULO _ UF: Sp
{sp.Estab: AGENCTA n¡ puCircrDADE
!yco: ASSTST ATENDTMENTO
CBO:2531-15
Data de Admissão :26/05/2014
Registro N" :01 l6l

t,
I

1

I

i

Data
Registro n" ..[l

SUNSEÏ co
Ass.

lo

Data

Ass. do

....da?.ap.,1
LTD,d

.)
Rem uneração especifica: R$ 1.50 0,00hum reais p/ mês

tì1il¡rl 0il1,,\D[ LTDA.

RINO LTDA

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

lo

o
corn o

.L

oua

rogo c/test.
o

20

Corn.

a o
4o

tê.

dou lô

ñs.1Ù1I

E*

ú

0 A60, ?Û1?

\10þf p.go

{_)

98



RINO COM

Área de produCão de rádio. TV. cinema. internet e produCão gráfica

Lafaiete Davelli

Formação: super¡or completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

c

a
Av. Nove deJulho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2i55-830013886-8300 wv¡w.rinocom.com.br

Fitiada à I E O fTl THE GLoBAL INDEPENDENT COMMUNICATIONS NETWORK
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UNIVER,SIDADE ANHEMBI MORUMBÏ
credencia,de pelo Decreto de 12ft117997
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RII\O COM

Área de produção de rádio. TV. cinema. internet e producão qráfica

Maria Fernanda Lara de Lima

Formação: superior completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

o

)

/:-LI
-[

)

0
Av. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1i) 2155-8300/)886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C O fTl THE GLoBAL INDEPENDENT coMMUNICATIoNS NETWoRK
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CONTRATO DE

Pelo presente instrumento, de

sede e foro na Avenida Nove de

Capital, inscrita no CNPJ/\4F
representada pelo sócio Sr.

simplesmente Contratante; e, de

DE LIMA , residente e

Vila Olímpia- São Paulo - SP

no 1 10.539. 108-60,doravante
entre si, justo e convencionado

Cláusula 1u - Objeto

) a Contratada executará serviços Revisão de Texto.

Cláusula 2u - Remuneração e F de Pagamento

Pela execução dos serviços obj
mensalmente o valor de R$ 3.5

Os pagamentos serão efetuados

NFS-e até o últirno dia útil de c

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

mês.

O presente contrato é

qualquer das partes rescindir
(trinta) dias.
Não obstante o disPosto acima,

) direito, sem aviso ou
suas cláusulas e/ou condições, pof
ocorrência de caso fortuito ou

& único, do artigo 393, do CC.
força

Cláusula 4u - Confidencialidade

A Contratada obriga-se a
as informações: dados, , metodologia e demais

tiver conhecimento ou acesso ruzäo da execução deste

como não divulga-los a quem uef que seja, em época

alguma, sob pena de por perdas e

autorização por escrito da C
ü

o DE SER\¡TÇOS

lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com

Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,
sob no 60.883.261/0001-29,neste ato

FERRARI FILHO, doravante designada

Iado, MARIA FERNANDA LARA
na Rua Visconde daLuz,88 aPt' I04 -
:004537-070, inscrita no CPFAyIF sob

simplesmente Contratada, têm,
seguintes cláusulas e condições:

deste contrato, a Contratada recebera

00 (Treis Mil e Quinhentos Reais)
te a apresentação das resPectivas

por prazo indeterminado, Podendo
aviso prévio e expresso de 30

contrato poderá ser rescindido de pleno

, na hipótese de infração a quaisquer de

qualquer das Partes, ou ainda Por
tnaior, nos termos do que disPõe o

na mais absoluta confidencialidade todas



A Contratada tomará todas as

pessoas estranhas tenham acesso

expressamente Por todos os atos e

Cláusula 5u - Obrigações da tada

A Contratada executará os

qualidade e segurança

responsabilizando-se Pelo
instrumento.

fiel

Todos e quaisquer encargos de

previdenciário devidos em

presente instrumento serão de

O presente contrato não gerarát qualquer

Contratada e o Pessoal utilizado

a Contratada, integral
que a Contratante venha a sofrer

ora ajustados.

Cláusula 6u - DisPosições Gerais

O presente contrato é

obrigando a Contratada, seus

prazo indeterminado.

Este contrato não ProPorciona
podendo a Contratante, q

) profissional com atividade igual

As partes elegem o foro da

com renúncia exPressa a

para dirimir quaisquer questões

E, por estarem justas e
(duas) vias de igual teor e

testemunhas.

necessárias Para evitar que

informaçöe s suPracitadas, obrigando-se
praticadas.

aqui estipulados dentro dos padrões de

a trabalhos desta îatvteza,
exato cumPrimento do objeto deste

tributária, fiscal, social, trabalhista e

direta ou indireta da execução do

exclusiva da Contratada.

vínculo emPregatício entre a

e a Contratante, assumindo

por qualquer penalidade ou ação

por terceiros, relativamente aos servlços

em cariúr'lr irrevogável e irretratável,

e sucessores a qualquer título, Por

usividade de serviços à Contratada,

precisar, contratar outra empresa ou

serirelhante à da Contratada.

de São Paulo, Estado de São Paulo,

outro por mais privilegiado que seja,

do presente instrumento

as partes assinam este contrato em02
para um só efeito, na Presença das

o

${

Et;.i0

Htr

+
(-)



São Paulo, 13 de outubro de 2010

TDA.

Contratante

MARIA FERNANDA LARA DE

Contratada

ROBEBTO MOTTÂ DE OLIVËIRA

cnc/sP 1sPl35402tÈ7

cPF 172.026.63ô-00

)

)

T

o

ø

p
()
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RI}TO COM

)
Área de mídia

Tânia de Oliveira Botelho

Formação: superior completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

O

CJ
)

'[
110
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Empregador:FISCfDRlAivßiìICA,',
COMUNICAçÃO TOTEI, LTDA
ClttPJllVIX': 6 1.678. I 7310003- l0

' l nnd: Al- tocANTINs, N'75 cJ 170l-1710
Bairro: ALPHAVILLE
CEP:06.455-020' 
Municfpio: sÃO PAULO Fstado: SP '
Est¡b: A.gencia de Publicidade e Propaganda.
NOME: TANIADE OLIVEIRA BOTELHO
'Õargo: SUPERVÌSOR DE MDIA
C.B.O:373220

l3CONTRATO DE TRABALHO
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REAIS
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q

Ass. do empregador ou a

Salário:'R$ lv[L,
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com
sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,
Capital, inscrita no CNPJINIF sob no 60.883.261/0001-29, neste ato
representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada
simplesmente Contratante; e, de outro lado, TAMA DE OLIVEIRA
BOTELHO, residente e domiciliada na Rua Dr. Assis Moura, 210, apto 34

S.Paulo - SP, CEP: 04120-150, inscritano CPF/MF sob no 057.032.348-75,
doravante designada simplesmente Contratada, têm, entre si, justo e

convencionado as seguintes cláusulas e condições:

Cláusua lu - Objeto

A Corúratada executará serviços como Diretora de Mídia, para a

Contratante e seus clientes.

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada recebera

mensalmente o valor de R$ 3.000,00 ( Três Mil Reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas

NFS-e até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo

qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de

suas cláusulas e/ou condições, Pof qualquer das partes, ou ainda por

ocorrência de caso fortuito ou

& único, do artigo 393, do CC.
de força maior, nos termos do

:it ffi

,()

dispõe o

)



Cláusula 4u - Confidencialidade

A Contratada obriga-se a manter na mais absoluta confidencialidade todas
as informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que
tiver conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim
como não divulga-los a quem quer que seja, em época ou sob hipótese
alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante
autorização por escrito da Contratante.

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para evitar que
pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se
expressamente por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5" - Obrigações da Contratada

A Contratada executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de
qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta natvreza,
responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste
instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e
previdenciário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do
presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a
Contratada e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo
a Contratada, integral responsabilidade por qualquer penalidade ou ação
que a Contratante venha a sofrer por tefceiros, relativamente aos serviços
ora ajustados.

r Cláusula 6u - Disposições Gerais
)

O presente contrato é firmado em cäráter irrevogável e irretratável,
obrigando a Contratada, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por
prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços à
podendo a Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou
profissional com atividade igual ou semelhante à da

As partes elegem o foro da Comarca de Säo Paulo,
com renúncia expressa a qualquer outro por
para dirimir quaisquer questões originadas do

(c'f

o

Paulo,
seja,



E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas.

29 de de 200

--- /
o CIDADE

Contratada

BOTELHO

T

ROBERTO IIOTTA DE OLIVEIRA

cRcysP 1sP1354020-7
cPF t72.026.636.00

u



)

RINO COM

Área de mídia

Vera Lúcia Andretta

Formação: superior completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

^)

.t

s d

a
Âv. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasii Tel. (5i lI) 2155-83OO13886-8100 www.rinocom.com.br

Filiada à I C E fTì THE GLOBAL INDEPENDENT C0N4MUNICATIONS NETWORK
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

UNIVER$DADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE,COMUNICAçOËS E ARTES
; ...

Eu' REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,
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Reitoria da Universiitade de São Paulo, aos OZ de
L'2** del

,l,[ ¿<i \ taealt¿1
V

Diretor da Unidade

L^_*
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com
sede e foro na Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,
Capital, inscrita no CNPJIN4F sob no 60.883.26I10001-29,neste ato
representada pelo sócio Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada
simplesmente Contratante; e, de outro lado, VERA LUCIA ANDRETTA
residente e domiciliado na Rua José Antonio Coelho, 300 apt" 66C - Vila
Mariana- São Paulo - SP CEP: 04011-060, inscrita no CPFAvIF sob no

644.9 53 .1 0 8- I 7,do rav artte designada simplesmente Contr atada, têm, entre

si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condições:

Clausula lu - Objeto

A Contratada executará serviços de Supervisão, Planejamento,
Coordenação e Pesquisa de Mídia.

Cláusula 2u - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a Contrafada recebera

mensalmente o valor de R$ 4.300,00 (Quatro Mil e Trezentos Reais).

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas
NFS-e até o último dia útil de cada mês.

Cláusula 3" -Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo
qualquer das partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30

(trinta) dias.
Não obstante o disposto acima, este contfato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou notificaçäo, na hipótese de infração a quaisqueride

suas cláusulas e/ou condições, por qualquer das partes, ou ainda .por

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, nos termos do que dispõe o

& único, do artigo 393, do CC.

Cláusula 4u - Confidencialidade

todas .WA Contratada obriga-se a manter na rnais absoluta
as informações: dados, documentos, metcidologia e

tiver conhecimento ou acesso em razåo da

como não divulga-los a quem quer que sej

que

tr
-\ð



alguma, sob pena de responder por perdas e danos, salvo mediante

autorização por escrito da Contratante.

A Contratada tomará todas aS preoauções necessárias para evitar que

pessoas estranhas tenham acesso às informações supracitadas, obrigando-se

expressamente por todos os atos e omissöes praticadas.

Cláusula 5" - Obrigações da Contratada

A Contratada executará os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

qualidade e segurança aplicáveis a trabalhos desta îattßeza,
responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste

instrumento.

Todos e quaisquer encargos de ordem ffibutária, fiscal, social, trabalhista e

previdenciário devidos em decorrência direta ou indireta da execução do

presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre a
Contratada e o pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo

a Contratada, integral responsabilidade por qualquer penalidade ou ação

que a Contratante venha a sofrer pof tefceiros, relativamente aos servigos

ora ajustados.

Cláusula 6u - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em cäráter irrevogável e irretratável,

obrigando a Contratada, seus prepostos e Sucessores a qualquer título, por

prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços à Contratada,

podendo a Contratante, quando preeisar, contratar outra empresa ou

profissional com atividade igual ou semelhante à da Contratada.

As partes elegem o foro da Comareâ de São Paulo, Estado de São Paulo,

com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja,

para dirimir quaisquer questões originadas do presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este

(duas) vias de igual teor e forma, pata

testemunhas.

um só efei

lffiffi:-ñIr-ffiÑIffi

\)

#
em 02

das

,C



o, 01 de outubro 20

RINO PUBLICID LTDA.

0

Contratante ,

ù rr*t,*a,\ rt
VERA LUCIA

Contratada

A

T

ROBEHTO MOTTA DE OTI1ÆIRA

cFc/sP 1sP135402^1.7

cPF 172,026.636-00

a
I

c'



RINO COM

Área de mídia

Valdemir André dos Santos

Formação: não possui formaçäo acadêmica

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)

a

,/\--rLJ t J

0
,{v. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Pauio SP Brasil Tel. (55 1i) 2155-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C E 1Tl THE 0L0BAL INDEPENDENT coMN4UNlcATlONS NETWORK
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CoNTRATO DË PRESTAçÃO DE SERVIçoS

pelo presente instrumento, de um lado RlNo PUBLICIDADE S/A, com sede e foro na

Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo- SP, inscrita CNPJ sob ne

60.883.26L/OOO1-29, neste ato representadas pelo sócio 5r. RINO FERRARI FILHO,

doravante designada simplesmente contratante; e, de outro lado, IALDEMIR ANDRE

DOS SANTOS, residente e domiciliada na Rua A, 100 - lnocoop - Guarulhos - 5P, cEP:

07L74-SgOdoravante designada simplesmente Contratada têm, entre si, justo e

convencionado as seguintes cláusulas e condições :

Cláusula 1e - Objeto

O Contratado executará serviços como Supervisor de mídia, para Contratante e seus

cl¡entes.

Cláusula 2e - Remuneração e Forma de Pagamento

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o Contratado receberá

mensalmente o valor de RS 4'200,00 (Quatro Mil, e duzentos reais )'

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas NFS até o

ultimo d¡a útil de cada mês.

Cláusula 3e - Prazo e Rescisão

O presente contrato é formalizado por prazo lndeterminado, podendo qualquer das

partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30 (trinta) dias.

Não obstante o disposto acima, esté contrato poderá ser rescindido de pleno direito,

sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de sua cláusulas e/ou

condições, por qualquer das partes, ou ainda por ocorrência

força maior, nos termos do que dispõe o & único, do artigo 3

/

QL

de caso fortuito ou de

\
I

cì



Cláusula 4e - Confidencialidade

O Contratado obriga - se a manter na mais absoluta confidencialidade todas as

informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que tiver

conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim como não

divulga - los a quem quer que seja , em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo mediante autorização por escrito do Contratante

O Contratado tomará todas as precauções necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informações supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissöes prat¡cadas.

Cláusula 5a - Obr¡gações do Contratado

O Contratado executara os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de qualidade

e segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrumento.

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

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício entre o Contratado e o

pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo o Contratado, integral

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação que a Contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados'

Cláusula 6a - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o

Contratado, seus prepostds e sucessores a qualquer título, por prazo indeterminado'

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços o Contratado, podendo a

Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou profissional com atividade

igual ou semelhante à do Contratado.

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja,

questões originadas do presente instrumento.

þ

nuncla
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E, por estarem juntas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas.

São Paulo,02 de Maio de2OL7

)
RINO PU E

Contrata

¡R D

Contrata

Testemunhas:

)

r

,t

kJ



RIINO COM

-)
Área de mídia

Leonardo Affonso Ann ibal

Formaçäo: superior completo

Tempo de experiência: 6 anos

J

o

)

0
,tv. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Btasil Tel. (55 11) 2155-8300/38S6-8300 www.rinocom.com.br

Fitiada à I C O fÎ THE GL0BAL IN0EPENDENT C0MMUNICATI0NS NETWoRK
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Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor

Nelson Callegari
Secretário Geral

Alexandre Huady Torres Gulmarães
Diretor

Unlversidade Presblterlana Mackenzie
Reconhecimento do Curso
Portaria MEC no 1.117 de 08/09/1995 - D.O.U. 1t/09/tlgs
B en ovação d o Recon hecl me nto
Portaria no 329 de 24/07/2013 - D.O.U. de 25/07/2015
Portaria MEC no 707 de 18/12/201 3 - D.O.|J. 19/1 2/201s

Assinado por Marcel Mendes
Vice-Reitor

U niversidade Presbiteriana
Mackenzie

Coordenadoria de Acervo Acadêmico,
Registro de Diplomas e Documentos

Linha de Formação Específica em
Crlação Publicit¿ária

Diploma registrado sob n.o oBz az4

Processo n," o73+q99
Nos termos do Ar.tigo 48 da Lei n." 9394/96,

são Pauto, O'l ¿" ç"b-"L-,^- a"lgþ.

A do Processo Ga¡cia Marin Pessoa

rdo

Ana Maria i"' {-iilstanhaira

Coordenador CARD

042r00



CoNTRATO DE PRESTAçÃo DE SERVIço5

pelo presente instrumento, de um lado RlNo PUBLICIDADE S/A, com sede e foro na

Avenida Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, sãO Paulo- sP, inscrita cNPJ sob ne

60.883.26t/0001-29, neste ato representadas pelo sócio sr' RINO FERRARI FILHO'

doravante designada simplesmente contratante; e, de outro lado, LEoNARDO

AFFONSO ANNIBAL, residente e domiciliada na Rua Dr. José Maria de Azevedo ' 2oo -
Vila Monumento - são Paulo - sP, cEP: 0L550-020 doravante designada simplesmente

contratada têm, entre si, justo e convencionado as seguintes cláusulas e condiçöes :

Cláusula la - Objeto

o contratado executará serviços como Gestor de Mídias Sociais, para Contratante e

seus clientes.

Cláusula 23 - Remuneração e Forma de Pagamento

pela execução dos serviços objeto deste contrato, o Contratado receberá

mensalmente o valor de RS 2.299,00 ( Dois Mil, duzentos e noventa e nove reais)'

os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação das respectivas NFS até o

ultimo dia útilde cada mês.

.) Cláusula 33 - Prazo e Rescisão

o presente contrato é formalizado por prazo indeterminado, podendo qualquer das

partes rescindir mediante aviso prévio e expresso de 30 (trinta) dias.

Não obstante o disposto acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno direito'

sem aviso ou notificação, na hipótese de infração a quaisquer de sua cláusulas e/ou

condições, por qualquer das partes, ou ainda por ocorrência de caso fortuito ou de

força maior, nos termos do que dispõe o & único, do artigo 393' do CC'

í,/
,\,¡'*

I {t

Sìlva
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Cláusula 4a - Confidencialidade

O Contratado obriga - se a manter na mais absoluta confidencialidade todas as

informações: dados, documentos, metodologia e demais elementos a que tiver

conhecimento ou acesso em razão da execução deste contrato, assim como não

divulga - los a quem quer que seja , em época ou sob hipótese alguma, sob pena de

responder por perdas e danos, salvo mediante autorização por escrito do Contratante'

O Contratado tomará todas as precauções necessárias para evitar que pessoas

estranhas tenham acesso ás informações supracitadas, obrigando- se expressamente

por todos os atos e omissões praticadas.

Cláusula 5e - Obrigaçöes do Contratado

O Contratado executara os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de qualidade

e segurança aplicáveis a trabalhos desta natureza, responsabilizando-se pelo fiel e

exato cumprimento do objeto deste instrumento.

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

previdenciária devido em decorrência direta ou indireta da execução do presente

instrumento serão de responsabilidade exclusiva do Contratado.

O presente contrato não gerará qualquer vínculo empregatício enffe o Contratado e o

pessoal eventualmente utilizado e a Contratante, assumindo o Contratado, integral

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação que a Contratante venha a sofrer

por terceiros, relativamente aos serviços ora ajustados.

Cláusula 6a - Disposições Gerais

O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o

Contratado, seus prepostos e sucessores a qualquer título, por prazo indeterminado.

Este contrato não proporciona exclusividade de serviços o Contratado, podendo a

Contratante, quando precisar, contratar outra empresa ou profissional com atividade

igualou semelhante à do Contratado.

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia

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

questões originadas do presente instrumento.

c)

0, 2017
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E, por estarem juntas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) cias

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas'

São Paulo, 0L de Junho de 2013

(

RINO PU

Contratante

Contratado

Testemunhas:

E

Affonso Annibal

4" TABELIAo

Vinlc¡u6

Autentico â present€
conlofe @ñ o

dou

A60, ?017

f.)
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RII\O COM

t

Area de atendimento

Esdras José Maciel

Formação: superior completo (Administraçäo com habilitação em Marketing)

Tempo de experiência: superior a 12 anos

c

154a
Âv. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) 2155-8300/3886-8300 www.rinocom.com.br

Filiada à I C E fTl THE GLoBAL INDEPENDÊNT C0¡,11'4UNIcATloNS NETWORK



REPÍ]BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FUNDAÇÃO GETÚIIO VARGAS
t :'

ESCOTA DE ADMINISTRAÇAO DE EMPRESAS DE SAO PAULO

Diretor da

Escola de Ädministração de

laço saber que à vista das

de Säo Paulo, ðundação no exercÍcio de minhas alribuições,

sbtidas t

lilho

nascido ¡nt ôt rla Íonneìzd át 1047
I .rD

e por resolução da çã0, foi-lhe conierido o grau de

BACHARET EM ADMINISTRAÇÃO

E, para que possa gozar dos direitos e prenogativas

nos lêrmos do Regimento desta Escola.

inerenles a êsle tÍtulo, liz'lhe passar
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ee*/l;nno+ rc EsDRAs :osÉ MAcTEL

& Curso de Aperfeiçoamento "Pollticas e Estratágias de Harketing'

de 23 a 2? de outubro de 1978, num total de 20 (vinte) horas,

pela PUCSpr Faculdade de Economia e Admlnistração¡ atravás do Setor de Especiallzação
Aperfeiçoamento e Extensão,

pelos professoree FelÍclo Padula Eenatti, José Claudio Correra, 3oaquin
minÍstrado pelo Frof. Sergio Barraza.
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RINO FERRART
RÏNO FERRART FILHO
ESDRAS JOSÉ MACTEL
FERNANDO PICCININI JR..

Totalizando

\

01322 R, Alfredo Ellis, 210 -TeL 2BB-8422 (PABX) _ Fax 285-0:031 _ 4829 -End. Tel. PUBLI

1o38Aw7

\
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RINO PUBI,TCIDADE IJTDA
c.c.c. N:. 60.883.261/0001-29

AIJTERa,çÃO DE CONTRATO SOCTATJ

os abaixo assinad.os, RrNo FERRÃRr, brasiteiro, casado,pubricitário, domiciliado à Rua Alfredo Ei1is, nn 2Lo, portador dacédula de ídentidade RG. ne 1.331-.531- e do cpF ns 008.2g3.g4g-4g,e RrNo FERRART FrLHo, brasileiro, casado, publicitário,domicitiado à Ruâ Alfredo Erlis, ne 2rot portador ãa cédula deidentidade-RG. ne 4.664.869 e do cpF ne 859.539.97g-6g, ambosresidentes na cidade de São Paulo Estado de São paulo únicos
:?"i9= componentes da sociedade por euotas de ResponsabiridadeLirnitada denomj-nada RrNo puBLrcrDADE LTDA., com èede à RuaAlfredo Ellis, rtn 2Lot São Paulo, devidamente reqistrada na Juntacomercial do Estado de são paulo sob ne 29g.1g6 em sessäo de
1"3-o2-L962 e com última alteração contratual arquivada sobne 1030716 em sessão de 03.1-0.90, resolvem de comum acôrdo aLteraro Contrato Social, conforme segue:

PRIMEIRO

os sócios admitem que passam a fazer parte da sociedade, Þor cessåode quotas do sócio Rino Ferrari¡ os sócÍos Esdras Jõsé Macíel,brasileiro, casado, mai.or, pubticitário, resj-dente à Av. padre
Pereira de Andrade, Dn 545 - ap.2L B são pauro sp -
RG ne 3.376.L94 emitida em 30/07 /73 - ssp, cr.c ne o4s.4oL. t_58-04, e
Fernando Picciníni .1r., brasileiro, casado, maior, publicit,ário,
residente à Al-ameda Fernão card.im, r1e L73 - ap.1o4 -'sãð paulo - sp
RG ne 7.592.564 emitida em 1,4/oB/73 - ssp, crc ne 039.065.218-00,alterando a cláusura rrr do contrato social que passa a ter aseguÍnte redação: conforme cessão d.emonstrada na distribuição docapital abaixo.

CIÁUSUI,A III

o Capital Social inteiramente realizado e integralizado é decr$ 25.000,000,00 (vinte e cinco inilhöes d.e cruzeiroå¡ dÍvidido em25.000.000 (vinte e cinco mirhões) de quotas com o varôrnominal- de Cr$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada uma - assim distribuÍdasentre os Sócios:

25. 0.000 guotas

24.250.000
250. OOO

250.000
250. 000

quotas
quotas
quotas
quotas

cr$
cr$
cr$

24.25O.000,00
250. 000, 00
250.000,00
250 . 000, 00

0 t

$$
1Ñ

't( 1t

cr$ 25.
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IOS BAYAS I

JOS FRADE

01322 R. Alfredo Ellis, 210 -'lel. 2BB-8422 (PAllx) - Fax 285-0031 - c. p. 4829 - Encl. Tel. puBLIrì.

103 w7 44549

\'s.lÑ

)

¡r

Continuarão em pleno vigor as demais Cláusulas e Condições
estabelecÍdas no Contrato de Constituição SocÍal-, Ç[üê nåo tenham
sido objeto de alteração pelo presente instrumento. Et por
estarem jtrstos e contratados, assinam o presente instrumento em
4 (Quatro) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas, para fins de direito.

São Paulo, reiro de l-991-.

/

RINO I

J MACIEL

RI F

JR

c\
1X

II



RIhIo COM

Area de atendimento

Mônica Pansiera Morador

Formação: superior incompleto

Tempo de experiência: superior a 12 anos

)
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,tv. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-100 São Paulo SP Brasil Tel. (55 1l) 2L55-8JO0/38S6-8300 www.rinocom.com.br
Fitiada à I C O fTl THE oLoBAL INDEPENDENT CoMMUNICATIoNS NETWoRK
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1.

Pelo presente
sede e foro na
inscrita no
pelo sócio Sr
Contratante; e,

domiciliado na
CEP:05
designada
seguintes ase

Cláusula lu - O eto

A Contratada
Cliente para

Cláusula 2u -

e Clientes,

e onna de Pagamento

Pela execução
mensalmente o
Os pagamentos

serviços
deR$2

serao
NFS até o dia útil de mes.

Cláusula 3u - e

suas cláusulas ie/ou
ocorrência de caso fortuito
& único, do artigo 1058, do

de forçaou

TO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com
Rua Dr.Alfredo Ellis, 2L0, Paraíso, São Paulo, Capital,
JIN4F sob no 60.883.261/0001-29,neste ato representada

FERRARI FILHO, doravante designada simplesmente
outro lado, MONICA REGINA PANSIEIRA, residente e

Ernesto Nazareth, 331 - Pinheiros - São Paulo - SP

inscrita no CpFA¿f sob no l30.342.628-50,doravante
têm, entre si, justo e convencionado as

como Executiva de Atendimento ao

eto deste contrato, a Contratada recebera

5,00 (Dois Mil e Trinta e Cinco Reais).
mediante a apresentação das respectivas

por prazo indeterminado, podendo

mediante aviso prévio e expresso de 30

este contfato poderá ser rescindido de pleno

na hipótese de infração
s, por qualquer das

malor, nos

de

o

por

o

ù,

vL



Cláusula 4u -

A Contratada obriga-se a na mais absoluta confidencialidade todas

as informações: dados, metodologia e demais elementos a que

tiver ou acesso razão da execução deste contrato, assim

como não di
alguma, sob

losaq quer que seja, em época ou sob hipótese
de resp por perdas e danos, salvo mediante

autorizaçáo por da

A Contratada todas
pessoas tenham aces

expressamente todos os

Cláusula 5u - sda

preeauções necessárias para evitar que

às informações supracitadas, obrigando-se
e omissões praticadas.

s aqui estipulados dentro dos padrões de

a trabalhos desta natuteza,
A Contratada
qualidade e

instiumento

oss
segur¿mça

pelo fl e exato cumprimento do objeto deste

S ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e
direta ou indireta da execução do

de onsabilidade exclusiva da Contratada.

qualquer vínculo empregatício entre a

utilizado e a Contratante, assumindo

ilidade por qualquer penalidade ou ação

por tereeiros, relativamente aos serviços

-.1'I'odos e quatsqger encargo
previdenciário {evidos em

.t
presente instrumento serão

I

SQ

O presente contrato é em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando a Contratada, seus

prazo indeterminado.
s e sucessores a qualquer título, por

Este contrato não exclusividade de serviços à Contratada,

podendo a Contratante, precisar, contratar outra empresa ou

profissional com atividade ou semelhante à da Con

As partes elegem o foro da de São Paulo,

com renúncia expressa a outfo por
para dirimir quaisquer q originadas do

ü

Paulo,

)



{ n,por estarem justas e

(duas) vias de igual teor e

testemunhas.

04 de maio de 199

o LICIDAD TD

Contratante

MONICA REGINA

Contratada

BOBERTO MOTTADE

cRcJsP 1SPl3540ZS7
.". GPFü4020.036{0"

as partes assinam este contrato em02
para um só efeito, na presença das

)

S(
\

¿)



RIINO COM

Area de atendimento

Helara Cristina Venturoso

Formação: superior completo

Tempo de experiência: superior a 12 anos

O

I)

t_J(\
,{v. Nove de Julho, 4.575 CEP 01407-i00 São Paulo SP Btasii Tel. (55 11) 2155-8300 1i886-8300 w¡¡¡w.rinocom.com.br

Fitiada à I C O fTl THE oLoBAL INDEPENDÊNT COMMUNICATIONS NETWoRK
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Universidade

Metodista
de São Paulo

DECLARAÇAO

DECLARO, para os devidos fins, que HELARA CRISTINA VENTUROSO

(Matrícula n.o 21059) concluiu no segundo semestre de 1992 o curso de

COMUNICAçÃO SOCIAL com habilitação em PUBLICIDADE E
PROPAGANDÀ, desta Universidade.

DECLARO, outrossim, que a referida aluna colou grau em 01 de março de

1993.

São Bernardo do Campo,77 de dezentbro de2012

Mt de Cavalcanle

Auxiliar de Secretária Acadêmica
RG: 11.181.821-7

OÂ

7

Oe

0ô192w84

¡

I

Tel.: (11) 4366.5OOO
wvvvv.metodista.br (Ç

Câmp$ Êudg. AâmoB

Rua do sâcßñeûto,23o

OgilGW . Sáo Bâma.do do Cdûpô . SP

Àv. Sønddo. Va ¡gßlñ, I A0 1

O975GN| , Sõo Aenatû do Unpo . SP

R9a Doñ Jalñe dø Asros Cànam, t 0N

05896400 . Sáô B6ñâdo do Campo , SP
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)

coNTRATo DE PRESTAÇÃo DE sERvIÇos

Pelo presente instrumeirto, de um lado RINO PUBLICIDADE LTDA, com

sede e foro na Nove de Julho, 4575, Jardim Paulista, São Paulo,

Capital, inscrita no J/MF sob no 60.883.26I/000I-29, neste ato

representadas pelo Sr. RINO FERRARI FILHO, doravante designada

simplesmente Con e, de outro lado, FIELARA CRISTINA
VENTUROSO, e domiciliada na Rua Engo Jorge Oliva, 40I, apto

52 -Yila Mascote - SP, CEP: 04362-060, inscrita no CPF/IvIF

sob no 149.266.62 doravante designada simplesmente Contratada,
vencionado as seguintes cláusulas e condições:têm, entre si, justo e

Cláusula 1'- Objeto

A Contratada execu serviços como Executiva Sênior de Atendimento

ao cliente, para a e seus clientes.

Cláusula 2u - e Forma de Pagamento

Pela execução dos objeto deste contrato, a Contratada recebera

mensalmente o valor
Os pagamentos serão

NFS até o último dia

R$ 3.300,00 ( Três Mil e Trezentos Reais).

efetuados mediante a apresentação das respectivas

de cada mês.

Cláusula 3u -Prazo e

O presente contrato
qualquer das partes
(trinta) dias.

formalizado por prazo indeterminado, podendo

mediante aviso prévio e expresso de 30

Não obstante o dis acima, este contrato poderá ser rescindido de pleno

direito, sem aviso ou
suas cláusulas e/ou

na hipótese de infração a quaisquer de

por qualquer das partes, ou ainda por

ocorrêñcia de caso to ou de força maior, nos termos do dispõe o

& único, do artigo 39 do CC. o \N

ffi

f O



Cláusula 4u -

A Contratada o
as informações:
tiver conhecimento
como não divulga-lo
alguma, sob pena
aulorizaçäo por

A Contratada
pessoas estranhas
expressamente por s os atos e omissðes praticadas

Cláusula 5u - O da Contratada

) A Contratada execu
qualidade e

responsabilizando-se
instrumento.

Todos e quaisquer
previdenciário em
presente instrumento

O presente contrato r

Contratada e o

a Contratada,
que a Contratante
ora ajustados.

Cláusula 6u - D Gerais

O presente contrato e

obrigando a C
prazo indeterminado.l

Este contrato não
podendo a

profissional com igual ou semelhante à da Con

As partes elegem o da Comarca de São Paulo,

com a qualquer outro por
pata uestões originadas do

ialidade

a mantet nä flais absoluta confidencialidade todas

documentos, metodologia e demais elementos a que

acesso em razão da execução deste contrato, assim

a quem quer que seja, em época ou sob hipótese

responder por perdas e danos, salvo mediante

da ConÍatante,

todas as precauçðes necessárias para evitar que

acesso às informações supracitadas, obrigando-se

os serviços aqui estipulados dentro dos padrões de

aplicáveis a trabalhos desta natuteza,
fiel e exato cumprimento do objeto deste

s de ordem tributária, fiscal, social, trabalhista e

decorrência direta ou indireta da execução do

de responsabilidade exclusiva da Contratada.

gerarâ qualquer vínculo empregatício entre a

eventualmente utilizado e a Contratanteo assumindo

responsabilidade por qualquer penalidade ou ação

a sofrer por terceiros, relativamente aos serviços

firmado em caráúer irrevogável e irretratável,

seus prepostos e sucessores a qualquer título, por

orciona exclusividade de serviços à Contratada,

quando precisar, contratar outra empresa ou

o

Paulo,
êJã,

ù,



f

E, por estarem
(duas) vias de
testemunhas.

justas 'e contratadas, as pa.rtes assinam este contr ato em 02
igual rteor e formä, para um só efeito, na presença das

São Paulo ,20 de MAI de2003

4..

Contratada

f{OgËRTOMOTTJ\ ut:
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