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Protocolo nº 16.440.882-5 
 
 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 010/2016 – P.E. N.º 867/2015. 
 
 

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, inscrita no 
CNPJ/MF nº 13.950.733/0001-39, com sede localizada à Rua Mateus Leme nº 1908, 
Centro Cívico, nesta capital, neste ato representado pelo Defensor Público-Geral, Dr. 
EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO, CPF nº 251.308.828-06 e pelo RG nº 22.509.742-
4 SSP/SP. 
CONTRATADA: OI S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 76.535.764/0321-85, com sede à 
Rua Travessa Teixeira, 75, São Francisco, Curitiba, doravante denominada 
CONTRADA, neste ato representada por seus procuradores, CAROLINE DE 
ANDRADE VEARICK GOMES, RG nº 1064137035 SSP/RS, inscrita no CPF de nº 
812.084.990-68, e NILSON MIGUEL ESTEVÃO, RG  de nº 4.252.211-2 SSP-PR, 
inscrito no CPF de nº 689.130.609-49, resolvem celebrar o presente termo de contrato, 
em virtude do Pregão Eletrônico nº 867/2015 SEST/SEAP mediante as cláusulas e 
condições adiantes expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Fica prorrogado o contrato de nº 010/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 
a partir de 19/08/2020, excluído o dia do final. Resultando na vigência de 19/08/2020 
a 18/08/2021, amparado art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e do art. 103, II, da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007 e na cláusula primeira do supracitado instrumento 
contratual. 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR MENSAL ATUAL  
O valor mensal contratual estimado atual é de R$ 7.396,04 (sete mil, trezentos e 
noventa e seis reais e quatro centavos). 
 
CLAÚSULA TERCEIRA: DO VALOR TOTAL DO ADITIVO 
O valor do aditivo estimado para o período referenciado na cláusula primeira perfaz 
R$ 88.752,48 (oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos). 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. O pagamento decorrente do objeto deste aditivo contratual correrá à conta dos 
recursos da seguinte dotação orçamentária: 0701.03.061.43.6008 / 100 / 3.3 – 
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Atuação da Defensoria Pública / Fonte Tesouro Estadual / Outras Despesas 
Correntes. Nesta, registrada no detalhamento: 3.3.90.39.58 – Serviços de 
Telecomunicações. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 
Fica retificado o Gestor do Contrato que será indicado pela CONTRATANTE, por meio 
de portaria de seu Departamento de Fiscalização de Contratos, para designação deste 
e de seu respectivo suplente. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO 
Permanencem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrário 
originário celebrado entre as partes e não modificadas por meio dos termos aditivos 
subsequentes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, devendo a 
publicação ser providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
assinatura, nos termos do disposto no art. 110, da Lei nº 15608/2007, para que 
produza seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 
E, por estarem às partes justas e acordadas através de seus representantes, firmam 
o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual de teor e forma, na presença de 
duas testemunhas. 
 

Curitiba,       de                       de 20201. 
 

 
 

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO 
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 

CONTRATANTE 

 
 

CAROLINE DE ANDRADE V. GOMES 
Representante Legal da Empresa OI 

S/A 

NILSON MIGUEL ESTEVÃO 
Representante Legal da Empresa OI 

S/A 

 
1 A data da assinatura será a data em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital. 
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Testemunhas: 
 
 
 
______________________________               _____________________________ 
Nome :                                                     Nome: 
RG:                                                      RG:                 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2016

Protocolo: 16.440.882-5 Pregão Eletrônico n° 867/2015
Partes:  DEFENSORIA  PÚBLICA DO  ESTADO  DO  PARANÁ  –
DPPR e e a empresa OI S/A.
Objeto: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 19/08/2020
até 18/08/2021 e retificação do gestor de fiscalização do contrato.
Valor mensal Estimado: R$ 7.396,04 
Valor Estimado do Aditivo: R$ 88.752,48.
Dotação Orçamentária: 0701.03.061.43.6008 / 100 / 3.3 – Atuação
da Defensoria Pública / Fonte Tesouro Estadual / Outras Despesas
Correntes.  Nesta,  registrada  no  detalhamento:  3.3.90.39.58  –
Serviços de Telecomunicações.
Assinatura: 17/08/2020

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

73073/2020

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2016

Protocolo: 16.440.907-4 Pregão Eletrônico n° 225/2015
Partes:  DEFENSORIA  PÚBLICA DO  ESTADO  DO  PARANÁ  –
DPPR e e a empresa OI S/A.
Objeto: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 19/08/2020
até 18/08/2021.
Valor mensal Estimado: R$ 11.461,05. 
Valor Estimado do Aditivo: R$ 137.532,60.
Dotação Orçamentária: 0701.03.061.43.6008 / 100 / 3.3 – Atuação
da Defensoria Pública / Fonte Tesouro Estadual / Outras Despesas
Correntes.  Nesta,  registrada  no  detalhamento:  3.3.90.39.58  –
Serviços de Telecomunicações
Assinatura: 17/08/2020

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

73075/2020

Ministério Público do

Estado do Paraná 

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato

PROTOCOLO: 13751/2019   DISP.: 409/2019      CONTRATO:193/2019        
CONTRATADO: Joselito Valentim Weber (CPF: 410.271.839-72)
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Senador Pinheiro Machado, nº 2583,
Guarapuava/PR. 
DOT. ORÇAMENT.: 0901.03091434.010 - Elemento de Despesa: 3390.3615
VALOR MENSAL: R$ 4.521,06 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e
seis centavos).
VIGÊNCIA: 28/12/2020 a 27/12/2021.
AUTORIZAÇÃO: Carla Munhoz Gonçalves Venâncio – Promotora de Justiça
Assessora da Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

72925/2020

Extrato do 7° Termo Aditivo ao Contrato

PROTOCOLO: 10446/2020 CONTRATO: 269/2019 CONVITE: 19/2019
CONTRATADO: PAQT Engenharia Ltda. (CNPJ: 17.983.190/0001-07).
OBJETO: O prazo de execução dos serviços do Contrato 269/2019, oriundo
do Convite n° 19/2019 – MP/PGJ, é prorrogado por mais 30 dias dias a contar
de 12 de agosto de 2020, passando a ter seu final em 10 de setembro de 2020.
Como consequência da prorrogação do prazo de execução contratual, passa o
cronograma físico-financeiro da obra, objeto do Contrato nº 269/2019, a ser o
apresentado à fl. 07 do Protocolo nº 10446/2020.
AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça
para Assuntos Administrativos.

72937/2020

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato

PROTOCOLO: 8414/2019 –  DISP.: 269/2019 – CONTRATO: 91/2019
CONTRATADO: Monitoramento Padrão Ltda. - ME.
CNPJ: 06.251.852/0001-38
OBJETO:  Prestação  de  serviços  de  apoio  e  monitoramento  eletrônico  à
distância, 24 horas por dia, todos os dias do mês, operando mediante as linhas
telefônicas fornecidos pelo contratante, no imóvel sito à Rua Campo Largo,
n° 49, Bairro Industrial, em Francisco Beltrão/PR.
DOT. ORÇ.: 0960.03091436.011 – subelem. Despesa: 3390.3977
VALOR MENSAL: R$95,00 (noventa e cinco reais).
VIGÊNCIA: 18/11/2020 a 17/11/2021
AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

73117/2020

www.imprensaoficial.pr.gov.br

Publicação em Diário Oficial

Basta acessar o portal da Imprensa 
O f i c i a l  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br, 
e clicar em ENVIO PARTICULAR no 
canto superior direito.                              .
O arquivo eletrônico deve estar salvo na 
extensão RTF, ODT ou PDF. E a 
formatação do documento deve ser em 
folha A4, coluna do texto em 8cm, fonte 
arial ou times new roman tamanho 7.

Consulta dos Diários Oficiais

A c e s s a n d o  o  e n d e r e ç o  
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br, 
no canto direito existe um pequeno 
formulário para pesquisa. Selecione o 
diário, informe a data inicial e final, e na 
pesquisa textual informe o protocolo de 
sua publicação ou texto que necessitar.
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NOTA DE EMPENHO
____________________________________________________________________________________________________________________

Identificação____________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de Documento20000357N. Documento Data de Emissão 11/08/20OU

Pedido de Origem Tipo de Pedido de Origem OR20000286

DEFENSORIA PUBLICAUnidade Contábil 00700

0701    DEFENSORIA PUBLICAUnidade

CNPJ Unidade 13.950.733/0001-39

Proj/Atividade 6008 ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Características____________________________________________________________________________________________________________________

3Tipo EmpenhoRecurso GlobalNormal

DiferidoAdiantamento NÃO

Obra NÃO Previsão Pagamento 11/08/20

7Utilização 4 Mod. de LicitaçãoN. Licitação 0867/2015 Pregão EletronicoDespesas que terão uso imediat

.Tp. ContratoReserva Saldo N. Contrato

Tp. ConvênioN. ConvênioCond. Pagamento AV

P.A.D.V. N. SID00

Credor____________________________________________________________________________________________________________________

76.535.764/0321-85CNPJ120809 - OI S.ACredor

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 - PARTE - SAO FRANCISCO
CURITIBA - PR  BR

CEP 80410905

Banco/Agência 001/3070-8

Conta 605172/3

____________________________________________________________________________________________________________________Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0701 6008 03 061 43 33903958 00 0000000100 1

,00Obs.:  Valor estornado:  R$

10.720,65 (dez mil, setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)R$

Histórico

Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP.

Referência 19/08/2020 a 31/12/2020. P.: 16.440.882-5.

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ128999Aprovador

Dt.Aprovação 11/08/20

_________________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 11/08/20 14:35:03 Criador por BRCOSTA
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Documento: empenhooi20000357.pdf.

Assinado digitalmente por: Bruno Rodrigues Costa em 11/08/2020 14:37, Matheus Cavalcanti Munhoz em 12/08/2020 08:23.

Inserido ao protocolo 16.440.882-5 por: Bruno Rodrigues Costa em: 11/08/2020 14:36.
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P R O C U R A ç A O, bastante que 
faz, na forma abaixo:------- --- ------ --- ------

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Ilwio do ano de 2020 (dois mil e vinte), neste 15" 
Oficio de Notas da Capital do Estado do Rio de Janei ro, siluado na Rua do Ouvidor, nO 89, 
Centro, perante mim, Flávia Jochem Ri beiro Calazans 8 aroni . Tabeliã Substitula. Matrícula 
n" 94/9586. do Cm1ório do 15" Oficio de Notas, na Rua do Ouvidor. nO 89, Tabelic7 

Fernanda de Freiras Leifiio, compareceu como O UTORCANTE: O I S.A. "em 

recuperação Judicia l" (nova denominação social da Brasil Telecolll S.A. e sucessora por 
incorporação da Tele Non e Leste Part icipações S.A . e Coari Parti cipações S.A.) , sociedade 
anôn ima com sede em Rua do Lavradio 71 - 2° andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ , CEP: 
22.230-070. inscri ta no CNPJ/MF sob o nO 76.535.764/0001 -43, neste aIO devidamente 
representada na forma de seu Estatuto Social, por seus DirelOres, JOSÉ C LA UI)IO 
MOREIRA GONÇALVES. brasileiro, fi liação: filho de Iberico Vi las Goncalves c Maria 
da Gloria Moreira Goncalves soltei ro, maior, Direto r Operação de Rede - malrícula 386 17. 
portador da carteira de identidade n.o 068859297, expedida pela IFPIRJ. C inscrito no 
CPF/MF sob o n." 009.469.547-47, e-mail: não informado e CAM ILL E LOVO FARIA. 
brasil eira. filiação; Leonel Faria Junior e Elzira Loyo Faria. engenheira, casada. portadora 
da cat1cira de iden tidade do IFP/RJ nO 08046038-9, de 21 / 12/1 998 e inscrita no CPF sob o 
n° 016. 748.137-16, endereço eletrônico cami lle.fa ri a@oi .net.br, ambos com cndereço 
comercial nesta Cidade, na Rua Humberto de Campos nO 425, 8° andar, na Cidade do Rio 
de Janeiro - RJ. Identificado (s) con forme os documentos apresentados cujas xerocópias. 
fi cam arquivadas nesta Serventia. devcndo da presente ser enviado nota ao 5° Oficio de 
Distribuição, e pela forma solene do presente instrumento público nomeia c constitui seus 
bastante (s) procurador (es): GRUPO I: I) ADRIANA COUTINHO VIALI, brasil eira. 
casada. Administradora de Empresas - matrícula 058521, portadora da carteira de 
identidade nO 22.937.380- X. expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nO 
114.951.458-24, com endereço eletrônico : adriana. viali@oi.net.br; 2) FERNANDA DE 
MACALHAES QUEIROZ, bras il eira, casada. Engenheira Quím ica - matrícula 65976. 
portadora da cartei ra de identidade n° M6.863.289, expedida pela SS P/MG. c inscrita no 
CPFfME sob o nO 00 1.497.036-86, com endereço eletrônico: femanda.queirozrã>.oi.net.br: 3) 
FEH.NANDO DE SÁ E SILVA . brasileiro. casado, Engenheiro - matrícula 8270 l. 
portador da carteira de ident idade nO 27.231.659-3, expedida pela SSP/SP. e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 267.600.508-19, com endereço eletrônico: femando.desa@oi.net. br; -t) 
RODRI GO E.lI SH IMI Z U. brasile iro. casado, Engenheiro Elétrico - matrícula 400183. 
portador da carteira de identidade nO 28.702.574-3, expedida pela SSP/SP. e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 266.395.928-60, com endereço eletrônico: rodri[!o.shimizu(â)oi.net.br: 5) 
FERNANDO VAROLATTI NEGRO FONSECA, brasileiro, casado, Engenheiro -
matrícula 106689. portador da carteira de identidade nO 11 66002459. expedida pelo IFP/RJ. 
e inscrito no C PF/ME sob o nO 087.108.7 17-05, com endereço e letrônico: 
fe rnando. fonseca@oi.net.br; GRU PO 2: 6) FREDERICO DE SIQ UEIRA FILHO, 
brasileiro. casado, Engenheiro Civi l - matrícula 74534, portador da carte ira de identidade 
nO 4926186. expedido pelo SDS/PE. e inscrito no CPF/ME sob o nO 936.338.904-91, com 
endereço eletrônico: fred.s igueira@oi.nel. br; 7) (DEVAL APARECI DO RESI'O 
MUNHOZ, brasileiro, casado. Engenheiro - matrícu la 410978. portador da carteira de 
identidade n° 76.851.78, expedida pela SS P/SP, e inscri to no CPFIME sob o nO 
008.932.538-98. com endereço e letrônico: ideval.munhozav.oi.neLbr; 8) JOAO ANTON IO 
~ON ~ ~E IRO TA VARES, brasile iro, casado. Ana li sta de Sistemas - matrícula 281 9 1. 

Rua o OUVI or, 89 · Centro · CEP 20040·030 · Tel.: 55 21 3233-2600 - Av. das Américas. 500·81.11 . lj 106 · Oowntown · 8arra da Tijuca 
Tel.: 55 21 3154·7161 . CEP; 22640·100 · Rio de Janeiro· RJ ·lIrasil · E·mail: faleconosco@cartorio15.com.br . www.cartorioI 5.com.br 
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CO 
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CJ 
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portador da carteira de identidade nO 399776 1. expedida pela SSP/DF, c inscrito no 
CPF/ME sob o n° 2 19.465 .822·04, com endereço e letrônico: lavares{a)oi.net.br; 9) JORGE 
LUIS GIACON. brasileiro. casado, Administrador ~ Matrícula' 3 141 66, portador da 
ca rteira de identidade nO 928.590, expedida pela SS I>/DF. e insc rito no CPF/ME sob o nO 
326.107.00 1-30. com endereço eletrônico: jorge.g iacon@,oi .net.br: 10) KAR IN CAM BA 
J)E OLIVEIRA. brasileira. divo rciada. Engenheira Eletri cista - matrícula 406692. 
portadora da carteira de identidade nO 22.680.380-6, expedida pela SSP/SP. e inscrita no 
CPF/ME sob ° nO 169.65 1.959·60, com endereço eletrônico: karin.camba@,oi.net.br; 11 ) 
LA URO MARTINS J UNIOR. brasileiro, casado, Engenheiro de produçio Mecânica _ 
malrícula 283338. portador da carteira de identidade nO 10.325. 150, expedida pela 
SESP/SP, e insc rito no CPF/ME sob o nO 009.880.478· 29, com endereço eletrônico: 
lauro.martinsliiJ,oi.net.br; 12) MARCELO AUGUSTO LEITE DE MORAES, brasileiro. 
casado, bacharel em Comunicação Social - matrícula 064555. portador da carteira de 
identidade n° 20.622.5908-3, expedida pe la SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
182 .572.898·23, com endereço eletrônico: marcelo.leite@oi.net.br; 13) RI CA RDO 
FRE IRE DE OLIVEIRA MENEZES, brasileiro, Engenheiro Eletricista , casado, portador 
da carteira de identidade nO 06353183-69. expedida pela SSP/BA. e inscrito no CPF/ME 
sob o nO 898. 150. 175-00, com endereço eletrônico: ricardof(@.oi.neLbr; 14) SERGIO 
T ULlO LA VA RI NI VIElRA, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico - matrícula 
062965. portador da carteira de identidade nO M 1.290.813. expedida pela SS PIiVIG. e 
inscrito no CPF/ME sob o nO 328.425.896·53. com endereço eletrônico: 
sergio.lavari lli (@,oi.net.br; G RUPO 3: 15) URBANO COSTA LIMA , brasileiro, casado. 
Engenheiro Civil - matrícula 166402, portador da carteira de identidade nO 686875, 
expedida pela SSP/CE, e inscri to no CPF/ME sob o nO 141.348.533-20, com endereço 
eletrônico: urbano(â);oi.nel.br; 16) ADRIA NA SCHOEFEL, brasileira, casada, Ana li sta de 
Sistemas· Malrícula 303824, portadora da carteira de identidade n° 2.017.859, expedida 
pela SSP/SC, e inscrita no CPF/ME sob o nO 890.842.419·91, com endereço eletrônico: 
shoefel (â);oi.neLbr; 17) ALVARO CARLlN I. brasileiro, casado, Engenhei ro Eletricista. 
matricula 302047. portador da CNH nO 01979936390, expedida peJo DETRANIMT. em 
20/07/20 16, e inscrito no CPF/ME nO 95327916120, endereço eletrônico: 
alvaro.carlini(â>,oi.neLbr: 18) ANDRE LU IS JORGE, brasileiro, divorciado. Engenheiro -
matrícula 82656, portador da carteira de ident idade nO 9.045 .607·5, exped ida pela SSP/SP. 
e inscrito no CPF/ME sob o nO 061.748.628·01, com endereço eletrônico: 
andre.jorge@oi.net.br; 19) BRUNO AMARAL SILVA, brasileiro, casado, Bacharel em 
Ciência da Computação - matrícula 301903 , portador da CNH nO 00385601650, expedida 
pelo DETRAN/SP. inscrito no CPFIME sob o nO 867.000.901 ·30, com endereço eletrônico: 
bruno.amaralliiJ,oi.nel.br: 20) BRUNO RUDOLFO ENGELHARDT. brasilei ro. casado. 
Engenheiro Eletrônico· matrícula 20243, portador da carteira de identidade nO 4151045. 
expedida pela SSP/PE. e inscrito no CPF/ME sob O nO 896.995.054·00, com endereço 
eletrônico: brunore@oi.net.br; 21) CARLOS ALIlERTO DA COSTA IlARBOSA . 
brasileiro, casado, Economista - matrícula 395549, portador da carteira de identidade nO 
3041967, exped ida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/ME sob o n° 208.353.021 · 72, com 
endereço eletrônico: ca rlos.costa.barbosa@oi.neLbr; 22) CAROLINE DE ANDRADE 
VEARJCK GOMES. brasileira, casada, Administradora - ~v l atrícula 30 1462. portadora da 
carte ira de identidade nO 1064 137035, expedida pela SSPIRS, e inscrita no CPF/ME sob o 
nO 812.084.990·68. com endereço eletrônico: caroline.vearick(â):oi.neLbr; 23) CLAUDIA 
BRAGA MONTElIlO, brasileira, casada, Advogada· matrícula 340506, portadora da 
carteira de identidade nO 94071, expedida pela OAB/RI , e inscrita no CPF/ME sob o nO 
747.163.537.49, com endereço eletrônico: claudia.monteiro@oi.ne t. br; 24) C RISTIANA 
MÁRJA DE VASCONCELOS FERRO, brasi leira, solte ira. Administradora de Empresas 
- matrícula 61585. portadora da carteira de identidade nO 98001430794. expedida pela 
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SSP/AL. C inscrita no CPF/ME sob o n O 678.895.144-68. com endereço eletrônico: 
cristiana.ferro@oi.net.br; 25) DANIEL DE SOUZA, brasile iro, casado, Engenhei ro 
Eletricista - matricula 4069 15, portador da carteira de identidade nO 23.633.734-8. expedida 
pela SSP/SP, e insc ri to no CPF/ME sob o nO 132.523.208-43. com endereço eletrônico: 
daniel.danie l@oi.net.br: 26) EVERALDO DA G UARDA JlJNIOR, brasileiro. casado, 
Bachare l em Informáti ca - matricula 204877, portador da cartei ra de identidade nO 
069962 15-42. expedida pela SS P/BA, e inscri to no CPFIME sob o nO 802.518.205-30. com 
endereço eletrônico: cvcra ldo.ju nioría),oi.nel. br; 27) FÁBIO H ERMES, bras ileiro. casado. 
Analista de Sistemas - matrícula 302277, portador da cartei ra de identidade nO 5076853752. 
expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nO 8 12.121.940-04, com endereço 
eletrônico: fabio.herrnes@oi.net. br; 28) FLAVIO DA COSTA MUROLLO. brasileiro. 
casado, Tecnólogo - matrícu la 308456, portador da carteira de identidade nO \2 .227.887-2. 
expedida pela SSP/SP. e inscrito no CPF/ME sob o nO 063.678.268-90, com endereço 
eletrônico: llavio.J11urollo@oi.neLbr; 29) FLÁV IO WAG NER CARNEIRO TOMÁS. 
brasilei ro. casado. Administrador - matrícu la OI \ 7960, portador da CNI-I nO 02342490045. 
expedida pelo DETRAN/PE. e inscrito no CPF/ME sob o nO 024147184-20. com endereço 
eletrônico Ilaviowctíaloi.net.br; 30) F RANCISCO I-IERI CSSON DE LI MA . brasileiro. 
casado. Engenheiro Eletricista - matricula 25207, portador da carteira de identidade nO 
930.120.140-01. expedida pela SSP/CE, e insc rito no CPF/ME sob o nO 797.497.983-68. 
com endereço eletrônico: hericsson(â);oi.net.br; 31) FIl EDE RI CO DE ALME IDA 
MORAES ,IUN IOR. brasile iro, casado, Engenhei ro em Telecomunicações ~ matrícula 
17636. portador da carteira de identidnde nO 2006009187812. expedida pela SS P/CE. c 
inscrito no CP F/ME sob o n° 022.308.474-30, com endereço eletrônico: 
fredericoíaloi.net.br: 32) CUSTAVO G IRAL DES IlETTONI , brasileiro, casado, 
Administrador de Empresas - matrícula 403575, portador da carteira de identidade nO 
39471558. expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/ME sob o n° 003.773.439.35. com 
endereço eletrônico: gustavo.benoni@oi.net.br; 33) IVAN C íCERO S ILVA 
LARA NJEIRA, bras il eiro, casado. graduado em Administração - matrícula 22240. 
portador da carteira de ident idade na 03205880-25, expedida pela SSP/BA. e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 454.209.635- \ 5, com endereço ele trônico: ivan.laranjeira(@,oi.net.br: 34) 
J AIME VICENTE BORJN. bras il eiro. casado, Admin istrador - matrícula 30265-L 
pOrlador da carteira de identidade nO 6023190207. expedida pela SSP/RS. e insc rito no 
CPFIME sob o na 368.401.300-53, com endereço eletrônico: jaime.borin@oi.nct.br: 35) 
J AM IL C ALlXTO NETTO, brasileiro, so lteiro, Engenhe iro da Computação - matrícula 
274148. portador da carte ira de identidade nO 382 16340. expedida pela SS P/SP, e inscrito 
no CPF/M E sob o nO 363. J 05.488-24, com endereço eletrônico: jamil.calixto(@,oi.neLbr: 
36) .IANE MALAFA IA SOUZA CRUZ, brasil eira, casada. Pedagoga - matrícu la 37819. 
portadora da cartei ra de identidade nO 09649560- 1, expedida pela IFP/RJ. c inscrita no 
CPF/ME sob ° nO 022.395.937-50, com endereço eletrônico: malafa iaú]>oi.nel.br: 37) 
JEAN SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro de Telecomunicações - lllatricula 310829. 
portador da carte ira de identidadc nO \1.42 1.845, expedida pe la SSP/MG, c inscrito no 
CPFIME sob o nO 054.873.1 86-1\ ; com endereço eletrônico: jeansilva@oi.net.br: 38) 
JOSÉ ADELMAR DE AZEVEDO. brasi leiro. casado, Engenheiro Eletricista- matrícula 
19673. portador da carteira de identidade nO 767.310, expedida pelo ITEP/RN. e inscrito no 
CPFIME sob n° 449.013.054-68. com endereço eletrônico: adel mar@oi.net.br: 39) JOSÉ 
AUCUSTO CU IZARD I CORDEIRO , brasilei ro. casado. administrador - mat rícula 
4049\ O. portador da cartei ra ele ident idade nO 24.477.19 1-1. expedida pela SSP/SP, e 
insc rito no CPF/ME sob o nO 253.562 .028-65. com endereço eletrônico: 
jcordciro!iiloi .net.br; 40) JOSÉ MARCi LIO PI NHEIRO MAGAL HÃES. brasileiro. 
solte iro. Administrador de Empresas - matricula 252 10, portador da carteira de identidade 
n° 530.332907. expedida peta DETRAN/CE. e inscrito no CPF/ME sob o nO 833.793.983-

Rua do OU Vidor, 89 - Centro - CEP 20CJ40·030 - Tel.: 55 21 3233-2600 - Av. das Américas, 500 - 81. 11 • Lj 106 - Downtown _ 8arra da Tijuca 
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49, com endereço eletrônico: marcil io.magalhaeslâloi.net.br; 41 ) J ULIANA GERMELLO 
DE MARCA PRESTON KR UG , brasile ira , casada. Engenheira - matrícula 11 925 1. 
portadora da carteira de identidade nO 00066 149459. expedida pela DETRA N/RJ. e inscrita 
no CPF/ME sob o nO 028.330.416-24, com endereço eletrônico: juliana.marcarmo i.net.br: 
42) KELLI VERUSCA DA COSTA RIBEIRO MATTOS FLÔRES. brasile ira, casada. 
Engenheira Eletricista - matrícula 041447, portadora da carteira de iden ti dade nO 3557920, 
expedida pela SS P/DF, e inscrita no CPF/ME sob o nO 671.120.802- 15. com endereço 
e letrônico : kclli.ribeiro@oi.net.br; 43) KENIA GOMES DE OLIVEIRA brasileira , , 
so ltei ra, Administradora - Matrícula 25278, portadora da carteira de identidade nO 
91002394654, expedida pela SSP/CE, e inscrita no CPF/ME sob O nO 584.310.553-91: 44) 
LEO STAPLER, brasileiro. convivente em união estavel. Engenhe iro Eletricista _ 
Matrícula 303 772, portador da carteira de ident idade nO 102121 1981 , expedida pela 
SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nO 479.915.930-53, com endereço eletrônico: 
staplerlã1oi.net.br; 45) L UIZ MARCEL ALONSO LEVY NOTARI , brasileiro. casado, 
Engenheiro Eletricista. - matrícula 3196 10, portador da carte ira de identidade nO 
16.247.107-5. expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o 11° 259.671.658-5 1. com 
endereço eletrônico: luiz.notariúVoi.nel.br; 46) MA RCELO DUARTE PONTES. 
brasil ei ro, so ltei ro. publicitário, portador da carteira de identidade nO 32723608-5. expedida 
pela SSP/SP. e inscrito no CPF/ME sob o nC 276.988.018-70. com endereço eletrônico: 
marcelo.duarte@oi.net.br; 47) MARCO ANTONIO DA SILVA, brasileiro. casado. 
Engenheiro Eletricista - matrícu la 304470, portador da ca!1ci ra de identidade nO 1165576, 
expedida pe la SSP/SC, e inscrito no CPFIME sob o nO 454.550.239-34, com endereço 
eletrônico: msilva@oi.net. br; 48) MAURICIO IM C UNHA CAMPOS. brasileiro, 
casado, Adm inistrador - mat ricula 322268, portador da carte ira de identidade n° 
0569193010, expedida pe la SSP/BA, e inscrito no CPF/ME sob o nO 803.001.385-04, com 
endereço eletrônico: mauricio .campos(a),oi.net.br; 49) MIC HELE FERNANDES 
BORG ES, brasi lei ra, casada, Administradora de Empresas - matricula 3003 11 , portador da 
carleira de idcntidade nO 1488177, expedida pela SSP/DF, e insc rito no CPF/ME sob o nO 
666.562.30 1-72. com endereço eletrônico: michelcúVoi.net.br; 50) M IT SUO ORLANDO 
NONAKA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrici sta - malrícula 59884-7. portador da 
carte ira ele ident idade nO M-9-063.3 18. expedida pela SS P/MG. e insc rito no CPF/ME sob o 
nO 034.455.116-40. com endereço eletrônico: mitsllo(@,oi.nel.br; 51 ) MONA LISA . 
FAG UNDES OE BRITO, brasile ira. casada, Engenheira Eletricista - matrícu la 62953 , 
portadora da carteira de identidade n° 2179506. exped ida pela SSP/PB. e inscrita no 
CPF/ME sob o nO 027.696.024-62, com endereço eletrôniço: monalisa.fagundesiã>.o i.neLbr: 
52) NILSO N M IGUEL ESTE VÃO, brasile iro, casado, Economista - matrícu la 303955. 
portador da carte ira de identidade nO 4.252.211-2, exped ida pe la SSP/PR, e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 689.130.609-49, com endereço eletrônico : nil sonme@oi.net.br; 53) 
NIVALDO JOSÉ FELIX SANTANA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletric ista -
matrícula 01303926, portador da c3l1cira de iden tidade nO 1258765, expedida pela SSP/DF. 
e inscrito no CPF/ME sob o nO 256.072. 2 71~20 , com endereço eletrônico: 
ni valdo.santana@oi.neLbr,54) PEDRO LEO GU LINI, brasile iro, casado , Administrador -
matrícula 303624, portado r da carteira de identidade nO 2.786.809, expedida pela SSP/SC. e 
inscrito no CPF/ME sob o nO 95 1.999.189- 15 , com endereço elctrônico: pedrolgúVoi.net.br; 
55) RA UL DOS SANTOS GARCIA, brasile iro, convivente em união estável. Ciência da 
Computação - matrícula 307173. portador da carte ira de identidade nO 7069748593, 
expedida pela SSP/ RS, e inscrito no CPF/ME sob o nO 930.049.3 10-87, com endereço 
eletrônico: rau l.garciaúVo i. net.br; 56) RA.VAN DE ALME IDA C OMES, brasil eiro. viúvo, 
Licenciatura em Física - matrícula 14782, portador da cartei ra de identidade nO 
0 1569461390, expedida pela DETRAN/MG, e insc rito no CPF/ME sob o nO 721.567.756-
72, com endereço eletrônico: ravanía),oi.nel.br; 57) RENATO LARA NASCIMENTO, 
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brasileiro, em união estáveL Tecnólogo de Telecomunicação M matricula 319610. portador 
da carteira de identidade n(> 09868838-5. expedida pela IFP/RJ , e inscrito no CPF/ME sob o 
nO 025.698.007-16. com endereço eletrônico: renato.lara{@,o i.net.br; 58) SA BRI NA 
MA RTI NS XAVI ER. brasi le ira. so lteira, Ana li sta de Sistemas - matrícula 301193. 
pOl1ador da CN H nO 00666702962, expedida pela DETRANIDF, e inscrito no CPFIME sob 
o nO 688. 188.661-68, com endereço eletrônico: sabrina.xav ier{@,o i.neLbr, 59) VA NESSA 
BO RGES RAUPP FO NSECA, brasil eira, casada, Administradora - matricula 399228. 
portadora da carteira de iden tidade nO 1.074.038, expedida pela SS P/DF, c inscrita no 
( PFIME sob o n° 524.092.441-49. com endereço eletrônico: vanessa.fonseca(@oi.net.br; 
G R UPO 4: 60) AGOSTI NHO RJB EIRO PAIVA, brasileiro, casado. Admi nistrador-
matricula 26712. portador da carteira de identidade nO 224.098. expedida pela SS P/PL ~ 
inscrito no CPFIME sob o nO 132.126.643-04, com endereço eletrônico: 
agostinho.paivafa)oi.net.br: 61} ALAN DE M ACEDO SILVA. brasileiro. casado. 
Col1t:ldor - matricula 331244. portador da carteira de identidade nO 1.491.820. expedida 
pela SSP/PB. e inscrito no CPFIME sob o nO. 789.050.444-68. endereço eletrôn ico: 
alan.macedoúi}o i.net.br: 62) ALBERTO SC HERR CALD EIRA TA KA HASHI. 
brasile iro. casado, Engenheiro Eletricista - Matricula 303933. portador da ca rteira de 
identidade n° M-4.360.71 7. expedida pe la SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
695.105.396-00. com t.:nde reço eletrônico: albertot{a)oi.ncl.br; 63) ALESSAN DRA 
ROCHA ARAUJO, brasileira. em união estavel, Advogada - Matrícula 30 1022. portadora 
da carteira de identidade nO 20.686B, expedida pela OAB/SC, e insc rita no CPF/ME sob o 
n" 948.1 86.570-34, com endereço eletrônico: alcssnndmaraujoía2oi.net.br; 64) 
ALESSAN DRO LIMA FONSECA, brasil eiro , casado. Comunicação. portador da ca rteira 
de identidade nO 021.822.737.20, exped ida pelo DETR.AN/MG. C inscrito CPF/ME sob o n° 
059.975.656-02. com ende reço eletrônico: alessand ro.fonscca(a)oi.neLbr: 65) ALEX DA 
S I LV A FA RI A. bras ileiro. casado, Analista de Sistemas - matrícula 40390 I. portador da 
carte ira de ident idade nO 21.37 1.790-3 , expedida pelo DETRAN/RJ , e inscrito no CPFIME 
sob o nO 121.450.047-18. com enden:ço eletrôn ico : alex.fariarâl.oi.net.br: 66} ALEX 
ROCHA PINH EIRO. brasile iro, casado, Bacharel em Sistemas de Informação. Executivo 
de Vendas - matrícula 404059. ponador da cartei ra de identidade nO 02691855973. e 
inscrito no CPF/ME sob O nO 040.477.696-57, com endereço eletrônico: 
alcx.pinhe iro(â),ü i.net.br; 67) ALEXAN DRE BERNA RDO ALVES, brasi leiro, casado. 
Bachare l em Redes de computadores - mat ricu la 408789, portador da carteira de iden tidade 
nO 93002067838. expedida pela SS P/CE, e inscrito no CPFIME sob o nO 702.981.493 -20. 
com endereço e letrônico: a lexandre.bernardo(@oi. nel.br: 68} ALEXAN DRE 
GONÇALVES COnR ÊA, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas - matrícula 
318890, portador da carte ira de identidade nO 101 25089-2, expedida pela DETRAN/RJ. e 
inscrito no CPFIME sob o nO 026.370.967-1 3, com endereço eletrônico: 
a lexandre.corrêa(@oi.neLbr; 69} ALEXANDRE H ENRIQUE FALCAo. brasileiro. 
casado, Engenhe iro Elet ri cista - matrícula 813 71 , portador da carteira de identidade nO 
1147741. expedida pela SSP/ES, e inscrito no CPF/ME sob o nO 070.029.077-00. com 
endereço elet rônico: alexandrefalcao@oi .net.br: 70) ALEXAN DRE LO PES LI MA. 
bras ileiro. casado. Administ rador de Empresas - matrícula 407409. portador da cartei ra de 
identidade nO 96002646484, expedida pe la SSP/CE. e insc rito no CPF/ 1E sob o nO 
622. 121.093-34. com endereço eletrônico: alexandrelima(@,oi.net.br; 71) ANA KEL L Y 
FLO RO LEMOS. brasileira. so ltei ra. Bacharel em Direito - matri cula 103262, portadora 
da carteira de iden tidade nO 2640008, expedida pela SSP/PB. c inscri ta no CPF/ME sob o nO 
O I 0. 198.824-92. com endereço eletrônico: ana.lemos(â)o i.neLbr: 72) ANA PA ULA 
llABELO MA nTI NS MORE IRA. brasilei ra, casada. Tecnóloga em Processamento de 
Dados - matrícula 14966. portadora da carteira de identidade nO MG 6.000-316. expedida 
nela SS P/MG. e inscri ta no CPF/M E sob o nO 721.567.756-72, com endereço eletrônico: 
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anamoreirara>.oi.neLbr; 73) ANDRÉ CARLOS VISOI... I. brasi leiro. casado. Administrador 
- ~atríc. ul a 301303. portador da carte ira de iden tidade n.o 2435771 " expedida pe la SSP/SC. 
e JIlscnto no CPF/ME sob o nO 6 11 .702.839·34, com endereço eletrônico: 
andre.visoli(â>.o i.neLbr; 74) ANDREW LACERDA DE SO UZA, brasile iro. divorciado. 
Tecnólogo de Nível Superior modalidade Elelrotécnica • matrícu la 405424, portador d~ 
carteira de identidade nO 11 94260·6, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPf/ME sob o 
nO 493.039. 102.49, com endereço eletrônico: and rew.souzara>.oi.net. br; 75) ANDREZA 
TORRES GOTIERRE LOPES. brasileira, casada. Mcrcadóloga - matrícula 3 12159, 
pOliado r da CNH n' 05460086744, expedido pelo DETRANiDF, e inscrita no CPFiME sob 
o nO 086.891.316·20, eom endereço eletrônico: andreza.lopesrâ),oi .net. br; 76) ANCELA 
C RISTINA PASCARETTA ROCHA, brasileira, casada, Engenheira Elétrica ~ matrícula 
17622. portadora da cartei ra de identidade nO 1606008, expedida pe la SS P/PE, e inscrita no 
CPF/ME sob o nO 168.058.444-87. com endereço eletrônico: pascarettaI'Woi.net.br; 77) 
AN NA KARIN E DA S ILVA NOSSA, brasi leira. casada, Contadora - matricula 335442. 
portador da CN I-' nO 0773578765. expedida pelo SSP/BA. e inscrito no CPF/ME sob o nO 
960.569.165-53, com endereço eletrônico: anna.nossa@oi.net.br; 78) ANTONIO 
ROG ERIO SZCZ EI'ANIK J UNIOR, brasileiro. casado, Administrador - matrícula 
302802. portador da carte ira de ident idade nO 4.192.728-3, expedida pela SSP/PR. e 
inscrito 110 CPF/ME sob o nO 766.753.609·06, com endereço eletrônico: 
antonio.szczepani k@oi.net.br; 79) Á VNER ANDRADE DE SO UZA, brasi leiro, casado, 
Tecnólogo em Redes de Computadores, portador da carte ira de identidade nO 901393. 
expedida pela SSPiRO, e inscrito no CPFiME sob o n' 940.657.052-15; 80) BARBARA 
C IENNA LEONEL LIMA, brasile ira, casada, Analista de Sistemas - matrícula 274073, 
portadora da carteira de ident idade nO 08433 118·60, expedida pela SSP/BA, e inscr ita no 
CPF/ME sob o nO 972.76 1.625-91, com endereço e letrônico: barbara.lima(â)oi.nct.br; 8L) 

BARI3ARA FORTES SOARES DUTRA MORAES. bras ileira, casada, Administradora 
- matricula 315307, portadora da carteira de ident idade nO 1.462.480, expedida pela 
SS P/OF. e inscri ta no CPF/ME sob o nO 636.263.221·49, com endereço eletrônico: 
barbara.moraes@oi.neLbr; 82) BRASIL DIAS DE SO UZA. bras ileiro. casado, Assistente 
de Administração· mat rícula 25724, portador da carteira de identidade nO 47933. exped ida 
pela SSP/RR. e inscrito no CPF/ME sob o nO 164.049.042-68, com endereço eletrônico: 
brasil ía>,oi.net.br; 83) BRUNA FONTENELES DE MELO. brasileira. Casada, Advogada 
- matrícula 413360, portadora da carte ira de identidade nO 2663038, expedida pela SSP/DF. 
e inscrita no CPFIME sob o nO 035.817.10 1·61. com endereço eletrônico: 
bruna.meloía2oi.net.br; 84) BRUNA ZANNl C IPRIANO, brasi leira. 
casada, Administradora - matrícula 3 I 0274, portador da carte ira de identidade nO 
3.092.794-2, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nO 292.731.938· 38, com 
endereço eletrônico; bruna.ciprianoíal.oi.net.br; 85) BRUNO DE AZEVEDO LlNHARES, 
brasileiro, solteiro, publ icitário · matrícula 405815. portador da carteira de identidade nO 
1291.353, expedida pela SS PiES, e insc rito CPFiME sob n' 046.679.107-04. COI11 endereço 
eletrônico: bruno.linhares@oi.net. br; 86) BRUNO FERREIRA ALEGRO, brasileiro, 
casado, Mercad610go - matríc ula 404 146, portador da carte ira de ide nt idade n° MG 
11.739.943, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPf /ME sob o nO 045 .627.406-55 , com 
endereço eletrônico: bruno.alcgrorã>oi.net.br; 87) CARLOS EDUARDO ALVES 
REZEND E, brasileiro, casado. cursando Direito, matrículo. 40624 1, portador da CNH nO 
0031 1347590. expedida pelo DETRANIMT, e inscrito no CPf/ME nO 872.337.54 1·87. 
com endereço e letrônico: carlos.rezenderaJ.oi.net.br: 88) CAROLINA VIEIRA 
GEOVA NINI AMORlM, brasileira, Engenheira de Telecomunicações - matrícu la 
11 3283, casada, portadora da carteira de identidade nO 27.469.577·4, expedida pela 
D ETRAN, e inscrito no CPF/ME sob O nO 037.344.896-10, com endereço eletrônico: 
carolina.geovanini@oi.neLbr; 89) CESAR AUG USTO MOll. EIRA, bras ileiro, soltei ro. 
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Tecnólogo de Redes de Computadores, - matricula 411068. portador da ca rleira de 
identidade nO MG 13,275,374. expedida pela SSP/MG, e insc rito CPF/ME sob nO 
065,221 ,876-80. com endereço e letrônico cesacmoreira@'oi.neLbr; 90) CLE ITON 
GUSTAVO J UBlM . brasileiro, so lteiro, Mercadólogo - matrícula 407299. portador da 
carteira de identidade nO 9.351.405.0. expedida pela SSPIPR. e inscri to no CP F/ME sob o 
nO 066,444, 549-76, com endereço eletrônico: cleiton,jubin@oi,lleLbr; 91 ) CLEZIO LIMA 
AZEVE DO. bras ileiro, casado, Bacharel em Sistemas de In formação - matrícula 413293, 
portador da carteira de identidade nO 1,662393, expedida pela SSP/RN, e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 034.640,704-41, com endereço eletrônico: clezio,azevedo(â),o i,nel.br; 92) 
C RISTIANO DE OLIV EIRA ALVES, brasil ei ro, casado. Tecnólogo em Gestão de 
Sistema de Informaçào - matricula 317165, portadora da ca rte ira de identidade nO 
1, 727.07 1. expedida pela SSP/PB, e inscri to no CPF/ME sob o nO 952,248,074-68, com 
endereço eletrônico: cris tiano ,alvesrâloi.nCl.br: 93) DAVI DE OLIVE IRA BERTUCC I. 
brasileiro, solte iro, Engenheiro - matrícula 022839, portador da cartei ra de identidade nO 
1614662, expedida pela SSPIDF, e insc rito no CPF/ME sob o n° 872.857.111·87, e0111 
endereço eletrônico : davib@oi.net.br; 94) DEISE C RISTINA DE OLIVEIRA. brasileira. 
casada. Teclló loga em Processos Gerenciais · matricula 381 189, portadora da ca rteira de 
identidade nO 8,943.242·1. expedida pela SS PIPR, e inscrita no CPF/ME sob o n° 
043, J 53, 779~88 , com endereço eletrônico: deise,cristina@oi,ncLbr: 95) DEISI CAVA, 
brasileira. divorciada. Administradora - Matrícu la 303504. portadora da carte ira de 
iden tidade nO 15204, expedida pelo CRA/RS, e inscri ta no CPF/ME sob o nO 722,997,620· 
00. com endereço eletrônico: de2avaía)oi.neLbr; 96) DENISE C RI STI NA PARANHOS 
M ELCHI ADES, brasileira, casada, Advogada - matrícula 300843, portadora da carte ira 
de identidade nO 1074280494, expedida peb SJS/RS, e insc rita no CPF/ME sob o nO 
963.522.2 10-68, com endereço eletrônico: deni se, paranhos@oi, neLbr: 97) DERNEVA L 
SOARES DA SILVA, brasileiro. casado. Engenheiro Elet ricista - malrícu la 55639, 
portador da ca rteira de identidade nO 288 1263 -86. expedida peja SSP/BA. e insc ri to no 
CPF/ME sob o nO 398,719,755 -20, com endereço eletrônico: clcrne va l{@,oi,nel.br; 98) 
I)I ANE CAN DIDO SERPA. brasileira. so lteira, Bacharel em Direito - matrícula 331227, 
portador da carteira de identidade nO 72728 1-2. expedida pelo MD/RJ . e inscrito 110 

CPF/ME sob o nO 052.205,784-56. com endereço eletrônico: diane.serpa@oi.ncLbr; 99) 
DIEGO HEN RJ QUE DUQUE, brasileiro, solteiro. Engenheiro de Telecomunicações -
matrícula 371040. portador da carteira de identidade n° 14,898.065, expedido pela 
SS P/MG. e inscrito no CPF/ME sob o nO 097,154,646-02, endereço eletrônico: 
diego.dllQlIe@oi.net.br; 100) DO UG LAS HEN RIQ UE DOS SANTOS MARQUES. 
brasile iro. so lteiro. Administrador - matricula 318768, portador da carteira de iden tidade nO 
J05285259L expedida pela SSP/RS. e inscrito no CPF/ME sob o nO 886,765,870-00, com 
endereço eletrônico: doul! las,marques(a);o i.neLbr: 101 ) EDER KIlIESE BEH,NARD I, 
brasile iro. em uniào estável, Tecnólogo - matrícula 340885, portador da carte ira de 
identidade nO 5,1 38.464, ex pedida pela SSP/SC, e insc rito no CPFltvlE sob o nO 
768,005,040-68, com endL! reço eletrônico: edel', bernardiúV;oi,neLbr; 102) ED I LSON 
FERRE IRA DE LEMOS. brasileiro. casado. Engenheiro Eletricista - matricula 298693. 
portador da CN H nO 00234390039. ex pedida pelo DETRAN/MS. e inscri to no CPFltl.'lE 
sob o n° 774,3 19,95 1-72. com ende reço eletrônico: ed il son,lemos@oi,nel,br; 103) 
EDUARDO CA MARCOS LOPES BATISTA, brasileiro, casado. BacharcJ em 
Admin istração de Empresas - matrícula 14836, portador da carteira de idcntidadc nO 
M3085 788. expedida pela SS P/MG. e inscrito no CPF/ME sob o nO 561,967,176-34. com 
endereço eletrônico: elopcs@oi.nel, br; 104) EDUARDO PONCIONI DA S IL VA. 
brasile iro. casado, Publici tário. portador da ca rtei ra de ident idade nO 26,289,729-5. 
expedida pela SS P/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nO 276,33,318-06. com endereço 

i .' 105) ELKA DAMASCENO BATISTA, brasileira. 
Rua 21 3233·2600 - Av. das Américas, 500 · BI, 11 ·lj 106 · Downtown - Barril da Tijuca 
Tel,: 55 21 3154·7161 . C[P: 22640·100 · Rio de Janeiro · RJ· Brasil· [·rnail: faleconosco@cartorioI5.com,br · www.cartorioI5.com.br 
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conviven te em uniào estável, Economista - matrícula 406025. portadora da caneira de 
identidade n° 257365, expedida pela SSP, inscrita no Cpr /ME sob o nO 569.87 J .882-20. 
com endereço elet rônico: elka.batistaúV.oi.net.br: 106) EM ILSON FERNANDES DE 
SIQUEIRA. brasilei ro, casado, Bacharel em Administração Industrial - matrícula 404494. 
portador da carteira de identidade n° 11.1 54.236-1 , expedida pela DETRAN/RJ, e in sc r it~ 

no Cpr/ME sob o nO 052.402.137-63, com endereço eletrônico: 
emilson.siqueiraiâ.loi.net.br; 107) EMMYLE MENEZES MO URA, bras ileira, solteira, 
Administradora - matrícula 408352, portador da cartei ra de identidade nO 98002457394. 
expedida pe la SSP/CE, e inscrita no CPFIME sob o nO 005.791.543-19, endereço 
elet rônico: emmyle.moura@oi.net.br; 108) ERALDO VILELA DOS SANTOS, 
brasileiro, casado. Tecnólogo em Redes. - matricula 228686. portador da carteira de 
identidade nO MG.5 955-539, expedida pela SSP/MG, e inscri to CPF/ME sob nO 
030.669. 136- 19. com endereço e letrônico: era ldo.santosúV.oi.net.br: 109) EVANDRO 
J UN IOR NABOR, brasileiro. casado, Engenheiro Eletricista - matrícula 400153, portador 
da carteira de identidade nO 10.415.515-4. expedida pela SSP/PR. e insc rito no CPFIME 
sob O n° 074.369.499-69, com endereço eletrônico: evandro.nabor(ã)oi.nel.br; tIO) 
EVE RTON CAMARA CANTO. brasileiro. casado. Engenheiro Eletrici sta - matricula 
303342, portador da cartei ra de iden tidade nO 30.853.238- 1, expedida pelo DETRA.N/RJ , e 
inscrito no CPFIME sob o nO 666.256.960-72, com endereço eletrônico: ecantoúv.oi.ne1.br; 
111) FABIANO GONÇALVES DE LOIOLA, brasi leiro, casado, Engenheiro Eletricista 
- matrícula 88329, portador da carteira de identidade nO 96014039570, expedida pela 
SSP/CE. e inscrito no CPFIME sob o nO 837.676.493-49, com endereço eletrônico: 
fabiano. loiola@oi.neLbr; 112) FABIANO SANTANA COSTA, brasileiro, casado, 
Técnico em Eletrônica e Bacharel em Sistemas de Informação - matrícula 207666. 
portador da carteira de identidade nO 6.730.035, expedida pela SS P/MG, e inscrito no 
CPFIME sob o nO 044.295 .8 76-55. com cndereço eletrônico: fabiano. costa(@,oi.ne1. br; 113) 
FAB IO DA SILVA GARCIA, bras ileiro, casado, Tecnólogo - mat ricula 405805, portador 
da carteira de identidade nO 2.093 .964. expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPFIME sob o 
nO 982.615.251 -04. com endereço eletrônico: fabiogarciao@oi. nct.br; 114) FÁBIO DOS 
SANTOS, bras ileiro. casado, Administrador de Empresa, portador da carte ira de iden tidade 
nO 11983 1279, expedida pe la IFPIRJ. e inscrito no CPFIME sob o nO 083.709.087.30, com 
endereço eletrônico: fabiodossantosúi>.o i. nel ; 115) FÁBIO HIROSHI LUIZ PEREIRA 
COUTINHO, brasileiro, so lteiro, Adminjstrador de Empresa, portador da carte ira de 
iden tidade nO 29090106-5, expedida pelo DETRANIRJ, e insc rito no CPF/ME sob o n° 
162.667.087-01, com endereço e letrônico: fabio.coutinho@oi.net.br; 116) FÁBIO 
SIMÕES DE FARJAS. brasileiro, so lteiro, Jornalista - matrícula 4 10470. portador da 
carte ira de identidade nO 08683816-6, expedida pela I FP/RJ. e inscri to no CPFIME sob o nO 
002.232.957-95, com cndereço eletrônico: fabioJar iasra>.oi.net.br; 11 7) FABRíCIO DE 
PENA FORTE NONATO, brasi leiro, casado, Engenheiro de Telecomunicações -
matrícula 274688, portador da carteira de iden tidade nO MG 10334062, expedida pela 
SSP/MG. c inscrito no CPFIME sob o nO 050.469.326-36, com endereço eletrônico: 
fabric io.pena@oi.net.br; 118) FAGNER NASC IMENTO SILVA, brasileiro, casado, 
Administrador - matricu la 33 1436, portador da carteira de identidade nO 099959-2. 
expedida pela VIA/AP, inscrito no CPFIME sob o nO 813.541.502-87, com endereço 
elet rônico: fagner. si lva(Õ):oi.net.br; 119) FELIPE GÓES MENEZES, brasilei ro, so lteiro. 
Adminislrador de Empresas, - matric ula 858492. portador da carteira de identidade nO 
0670350 1 93, exped ida pela SSP/BA, e insc rito Cprl ME sob o nO 793.351.285-20, com 
endereço e letrônico: felipe.menezes(ã).oi.net.br: 120) FERNAN DA RAYNARA 
~ I) E I RA TEIXEIRA, brasileira, solteira, Administradora em Marketing - matricula 
405907. portador da carteira de identidade nO 35992395-0, expedida pela SSPIMA, e 
inscrito no CPF/ME sob o nO 922.979.783-91 , com endereço eletrônico: 
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fernallda. madcira@oi.llet.br; 121 ) FERNANDO ALMEIDA FA LCÃO DE MO URA. 
brasileiro. casado, Engenheiro Eletricista - matrícula 40 I 04 7, pOl1ador da carteira de 
identidade nQ 34 144676, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/ME sob o n° 
005.694.309-17. com endereço eletrônico: femando.falcao@o i.neLbr: 122) FERNANDO 
DENARDI N GONÇA LVES, brasileiro, casado, Administrador - matrícula 36877. 
portador da carteira de identidade nO 3.066.858-8, expedida pela SS P/PR, e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 500.379.359-68, com endereço eletrônico: fernando.denardin@oi.nct.br; 
123) FERNANDO LOPES PI NHEIRO, bras il eiro. casado, Engenheiro de 
Telecomunicações - matrícula 403637, portador da carteira de identidade nO 07284336-0. 
expedida pela DETRAN/RJ. e inscrito no CPF/ME sob o nO 887.368.657-53 , com endereço 
eletrônico: fernando.pinheiro@oi.nel.br; 124) FERNANDO M IE RES CA RUSO . 
brasileiro, casado. Tecnólogo - matrícula 302213. portador da carteira de identidade nO 
3015080041, expedida pela SS P/RS, e inscrito no CPFIME sob o nO 353.648.660-68, com 
endereço elet rônico: fernando.caruso@oi.net.br; 125) FERNA NDO OLIVEIRA 
ARA U.JO. brasile iro. casado, COlllador- l11a1ríeula 308057, portador da carte ira de 
idel1lidadc n° 882621 , expedida pela ssprro. e inscri to no CPFIME sob o nO 017.2 12.02 1-
70. com ~nde r eço elelrônico: I"ernando.araujo@'oi.net. br; 126) FLÁVIA DE LO UIU)ES 
PINH EIH.O MACIEL DE ANDRADE, brasilei ra, di vorciada. Bacharel em 
Administração e Direito - matrícula 4 11648, portador da carteira de identidade nO 2649719, 
expedida pela SSP/PB. e inscrito no CPF/ME sob o nO 046.821.694-40. COI11 endereço 
eletrônico: flavia.andrade@oi.net.br; 127) FLAVIO GONÇALVES ROC HA. brasile iro. 
casado. Engenheiro Eletricista. po rtador do cartei ra. de identidade nO 006 13766112. 
expedida pela DETRAN/MG. e inscrito no CPFfivlE sob o nO 882.59 .. 1-.126-91. com 
endereço elelrônico: tlavio.rochaúV;oi.neLbr; 128) FRANC ISCA KARINA A RR UDA 
MOTA. brasi leira, casada. Pedagoga - matrícu la 114101. portador da carte ira de 
identidade nO 322217797. expedida pela SSP/CE, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
631.100.673 -15. com endereço elelrônico: karina.arrudacâ>,oi.net.br; 129) FREDERI CO 
RODRI GUES MOREIRA . bras il eiro. solteiro. Engenheiro de Telccolllunicações-
matrícula 193387. portador da carteira de identidade nO 12398545-9. expedida pelo 
DETR.I\N/RJ , e insc rito no CPF/ME sob o nO 053.492.537-51. com endereço eletrônico: 
rrederico.moreiraúl!oi .net.br; 130) GEN ILSON VINHAS BATI STA, brasi leiro. casado. 
Adm inistrador - matrícu la 045504, portador da carteira de identidade nO 467.188. expedida 
pela SSP/MT, e inscrilo no CPF/ME sob o nO 346.443.341 -20, com endereço eletrônico: 
genilsol1.batista(@,o i.net.br: 131) G ILBERTO LUZ DE FA RIA. brasileiro, em uni ão 
cstú vel. Tecnólogo em Telecomunicações - matrícu la 304347, portador da carte ira dc 
identidade n° 1.572.058. expedida pela SS P/SC. e inscri to no CPF/ME sob o n° 
533.704.309-91 , com endereço e letrônico : glfaria@oi.neLbr: 132) GLAUCO VIEIRA 
BEIlTI NO. brasi le iro. casado, Administrador de Empresas- malrícula 273547. ponador ela 

carte ira de identidade nO 4831291. expedida pe lo SSP/PE, e inscrilO no CPFIME sob o n° 
032.034.274-35. endereço e letrônico: 2. lauco.bertinoúi..loi.nel.br; 133) GRAZIELA 
ALHAOAS DE SOUZA PLATENIK, brasileira, casada, Bacharel em Administração de 
Empresas - matricula 91 255, portadora da carte ira de identidade nO 12742588-2. expedida 
pela lFP/RJ. e insc rita no CPF/ME sob o nO 056453807-89. com endereço ele trôn ico: 
grazicla.p latenik rii1o i.net.br; 134) G RÉG Oll E MARINHO MENDES 1> E ANDRADE. 
brasileiro. casado, Administrador - matrícula 393457, portador da carteira de identidade nO 
2272050, expedida pela SS I)/DF. e inscrito no CPF/ME sob o nO 731.048.4 11-87. com 
endereço eletrônico: e rcgore.andradermoi.neLbr: 135) GUSTAVO I'IENRIQ E 
FANTONI NAURATH , brasileiro, casada, Engenheiro Eletricista - matrícula 14901. 
portador da carte ira de identidade nO MG-6.402.858, expedida pela SSP/MG. e inscrilO no 
CPF/ME sob o nO 953.489.566-00, com endereço elet rôn ico: naurathrw.oi.neLbr: 136) 
liER';\CLITO DE ALMEIDA MESSIAS ,rÚN IOR. brasile iro. casado, Tecnólogo em 

Rua o OUI/idor, 89· Centro · CEP 20040·030· Tel.: 55 21 3233·2600· Av. das Américas, 500 · BI. 11 • Lj 106 · Downtown · Barra da Tijuca 
Tel.: 55 21 3154·7161 • CEP: 22640·100 · Rio de Janeiro· RJ· Brasil· E·mail: faleconosco@cartorio15.com.br . www.cartorio15.com.br 
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Redes, portador da cartei ra de identidade nO 454.7226. expedida pela SSPIPE, e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 024.588.484-00, com endereço eletrônico: heraclito.j unio r(a);oi.net.br; 
137) ISA MAIUA MELLO DE CNOP, brasile ira, separada judic ialmente, Professora _ 
matricula 82976, portadora da carte ira de identidade nO 04741205- 1, expedida pela 
DETRAN/RJ , e inscrita no CPF/ME sob o nO 806.5 76.567-04, com endereço eletrônico: 
isa.mello@oi.neLbr; 138) ISABEL CRISTINA DE JESUS FONTAN IVE. brasileira, 
casada , Engenheira Eletricista - Matrícula 317 184. portador da carte ira de identidade nO 
530096. expedida pelo Ministério da Defesa, e insc rita no CPF/ME sob o nO 834.261.839-
00, com endereço eletrônico: isabel.fontanive(a);oi.net.br; 139) IVANILDE ROSA 
BEZERRA, brasi leira, casada, Administradora - matricula 27340, portadora da carteira de 
identidade nO 83730797-0, expedida pela SSP/MA, e inscrita no CPF/ME sob o nO 
449.170.403-10. com endereço eletrônico: ivanildeb@oi.net.br; 140) IZABEL C RJSTINA 
DE OLIV EIRA BOSE, brasile ira. solteira, Secretária Executiva - matrícula 022927. 
portadora da carteira de iden tidade nO 837.560. expedida pela SSP/DF, e inscrita no 
CPF/ME sob O nO 462.827.181 -04, com endereço eletrônico: iboseíaloi.nel. br; 14 t ) 
JACQUELYNE BlA ARAÚJO SO UZA, brasileira. casada, Advogada - matricula 
342759, portadora da carte ira de identidade n;) MO 15.483.262, expedida pela SSPIMG. e 
inscrito no CPF/ME sob o nO 087.165.546-20, com endereço eletrônico: 
jacguelvne.souza@oi.neLbr; 142) JAERTY KRELESSO N SANTOS AMORIM DE 
MELO, brasi leiro, casado, publicitário, portador da carteira de identidade nO 1587884, 
expedida pela SSP/AL, e inscrito no CPF/ME sob o n° 046.470.774-97, com endereço 
eletrônico: jaertv.melo@oi.neLbr; 143) JANIKELE ALME IDA BAT ISTA, brasileira. 
casada. Arqui teta - matricula 301308. portador da carteira de identidade nO 73 1173, 
expedida pela SS P/RO. e inscrito no CPFIME sob o nO 722.647.802-15, com endereço 
eletrôn ico: janikele.batistaía2oi.net.br; 144) JAQUELl NE JUNQ UEIRA DAS NEVES. 
brasileira, casada, Administradora - matrícula 277584. ponador da ca rteira de identidade nO 
405 125. expedida SSP/AC, e inscrito no CPF/ME sob O nO 5 I 2.155.352-87. com endereço 
eletrônico: jaguelineía2oi.net.br; 145) J EAN CARLOS DE ANDRADE, brasile iro, 
solte iro. Gestor Comercial - matricu la 407329, portador da carteira de identidade nO 
10284 169-7, expedida pela SSP/PR, e insc ri to no CPF/ME sob o n' 07 1.503.069-85, com 
endereço eletrônico: jean.andrade@oi.net.br; 146) JOÃO CARLOS PEREIRA 
MATIAS, brasilei ro, casado, tecnólogo em market ing - matrícula 406789. portador da 
cal1ei ra de ident idade nO 16.967.41 1-3 , expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o 
nO 102.331.128-39, com endereço eletrônico: joao.mat ias@oi.net.br; t47) JOÃO 
CARLOS TA VARES PEREIRA, brasileiro. casado. Engenheiro Eletric ista - matrícula 
303235, portador da cartei ra de identidade nO 6034770278, expedida pela SS P/RS, e 
inscrito no CPF/ME sob o nO 528 .753.500-72, com endereço eletrônico: 
jcpcreira@oi.nel.br; 148) JOÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO NETO, brasileiro, união 
estável , Bacharel em Informática, portador da carteira de identidade nO 06.624.357-29. 
expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/ME sob o nO 005.029.655-84. com endereço 
eletrônico: joao.peixowfa)oi.net.brj 149) JOAZ SOARES CASTRO J UNIOR, brasileiro, 
casado, Engenheiro Eletricista - matrícula 270093. portador da carteira de identidade nO 
00438395363, expedida pelo DETRAN/DF, e insc rito no CPF/ME sob o nO 694.545.741-
9 1. com endereço eletrônico : joaz.junior(â)oi.nct.br: 150) JOHN C HARLES VIEIRA DE 
SO USA. brasi leiro. casado, Bacharel em Matemática - matrícula 12970. portador da 
cartei ra de identidade nO M3 .033.753, expedida pela SSr /MG, e inscrito no CPF/ME sob o 
n° 574.938.126-91 , com endereço eletrônico: jcharJes@oi.nel.brj 1St ) JORGE ADOLFO 
JOHANN. bras ile iro, casado, Administrador - Matrícula 315357, portador da carteira de 
identidade nO 1047 127913, expedida pela SSP/RS. e inscrito no CPFfME sob o nO 
450.608.430-68, com endereço eletrônico: jorec.johann@oi.nct.br; 152) .JORGE ALVES 
DOS SANTOS, brasilei ro, casado, Analista De Sistemas - mat rícula 407803. portador da 
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cartei ra de iden tidade nO 7744867-75, expedida pela SS P!BA, c inscrito no CPFIME sob o 
nO 002.474.005-56. com cndert:ço elet rônico: jorgc.alves0),oi.neLbr; 153) JOS É 
CLÁ UDIO DE OLIVA TO URINHO. brasilei ro. casado, graduado em Administração -
matrícula 55557. portador da cartei ra de ident idade n° 3030919 expedida pela SSP/BA. c 
inscrito no CPFIME sob o nO 431.808. 175-34, com endereço eletrônico: 
clandio.tourinhoíal.oi.nct.br; 154) J OSÉ FRANC ISCO DOS SANTOS J ÚNIOR. 
brasileiro. casado. Bacharel em Ciências Econômicas - matrícula 405817. portador da 
carte ira de ident idade nO 03082 126605. expedida pela DETRAN/MG. c inscrito no 
CPFIME sob o n° 054.709.816-22. com endereço eletrônico: josesantosía),oi.net.br; 155) 

J OSE IMPERIANO MEIRA NETO, brasileiro, casado, MercadóÍogo - matrícula 
273551 . portador da carteira de identidade nO 1.990.359, expedida pela SESDS/PB. t: 

inscrito no CPFIME sob o nO 008.168.664·1 4, com endereço eletrônico: 
imperiano.neto(ã)oi.ncLbr: 156) J OSE J OAQU IM MENDES SAJ\'IPA IO. brasileiro. 
casado. Engenhei ro Eletricista - matrícula 27433, po rt ador da carteira de identidade nO 
052657802014-5, expedida pela SSP/MA. e inscri to no CPF/ME sob o n' 100.107.228-66. 
com endereço eletrônico: joaguimsl@oi.net.brj 157) JOSÉ ROB ERTO KLEINA . 
brasileiro. casado. Advogado . Matricula 304163, portador da cartei ra de identidade nO 
4.358.138·4. expedida pela SS PIPR, e inscrito no CPF/ME n° 598.502.219·68, com 
endereço clelrônico: klcina@oi.ncLbr: 158) JOSE SILVESTRE DE I'A IVA FILliO. 
brasileiro. casado, Analista de Sistemas - Matrícula 299911. portador da cartcir.:l de 
iden tidade nO 3.152.979. expedida pela DGPC/GO. e inscri to no CPF/ME sob o n° 
778.812 .141·04. com endereço eletrônico: jose.s il vestre@.oi.nct.br; 159) J ULIO 
MARCOS GAHR IEL. brasi leiro. casado. Engenheiro - matricula 400442, portador da 
carteira de identidade nO 28.401.659-7. expedida pela SSP/S P, e inscrito no CPF/ME sob O 

nO 280.360.708·55, com endereço eletrônico julio.gabrie l@oi.net.br; 160) J UVENAL 
ALVES F'ERn EIRA NETO, brasileiro. casado, Economista - matrícula 302829. portador 
da cartei ra de identidade nO 377.506, expedida pelo SS P/MT. e inscrito no CPF/ME sob o 
nO 474.889.801· 15. com endereço eletrônico: juvcnal .ferreira@oi.neLbr: 161) KAM ILA 
MARIN HO DE OLIVE IRA, brasileira. solte ira, cursando Ciências Contábeis· matricula 
408282. portadora da CN H nO 06806719070, expedida pelo DETRAN/RQ. e inscrita no 
CPF/ME sob o nO 9 1583489215, com endereço eletrônico: kamila.oliveiral@oi.neLbr; 162) 
KELLY CHRISTINA DE PAULA SOUZA, brasileira, so lteira, Bacharel em Tecnologia 
em Informática - matrícula 357859. portadora da ca rteira de identidade nO M·9032325. 
expl!d ida peta SSP/MG, e inscrita no CPF/ME sob O nO 056.130.176·03. com endereço 
eletrônico: kd1y.sollza@oi.net.br: 163) KYARA BARBOSA DE ARAU.JO. brasileira. 
di vo rciada, Graduada em Comunicação Social - matri cula 302577. portador da carteira de 
identidade nO 750817. expedida pela SS P/RO, e insc rito no CPFIME sob o nO 747.057.412· 
34. com endereço eletrônico: kvaraía),oi.net.br; 164) LAIZ SABOUNG I SLEIMA!'\ . 
brasilei ra, so lteira. Engenheira da Computação - matrícu la 302632. portadora da carteinl de 
identidade nO 846.105, expedida pela SSP/MS, e inscrita no CPF/ME sob O nO 830.195.961· 
49. com endereço eletrônico: la iz@oi.ncLbr; 165) LEANDRO MARQUES DA SILVA . 
brasileiro, em união estável. Publicitário . matrícula 406380. ponador da carteira de 
identidade nO 683631. expedida pela SSPITO, e inscrito no CPF/ME sob o nO 699.332.431 · 
87. com endereço eletrônico: Icandro.margucsíaloi.ncl.br; 166) LEONA RDO RIBAS DOS 
SANTOS ROTTA. brasileiro, casado. Engenheiro da Computação - matrícula 298659. 
portador da CN H n' 008843466 14, expedida pelo DETRAN/MS. e inscrito no CPF/ME 
sob o nO 922.813.200·06. com endereço eletrônico: leonardo.rolla@oi.l1ct.br: 167) 
LET IC IA MAURER PERE IRA. brasile ira, divorciada. Bióloga - matricula 405130. 
pOludora da carteira de identidade nO 9078019842 , expedida pela SSP/RS. e inscrita no 
CPF/ME sob o nO 002 . 280.880~97 . com endereço eletrônico: le ticia.maurerCiVoi.nct.br: 168) 
LlLlAN RESPLANDES LACERDA. brasileira. solte ira. Economista - matrícltla 
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027611, portadora da carteira de identidade n° 1999435. expedida pela SS P/DF, e inscrita 
no CPF/ME sob o nO 874.599.57 1-00, com endereço elet rônico: li li an.lacerdaíaloi.neLbr; 
169) LlLlANA DE OLIVEIRA SANMARTIN, brasileira, solteira, Jornalista - matricula 
61769, portador da carteira de identidade na 05336793-4, expedida pela IFP/RJ. e inscrita 
no CPF/ME sob o na 678.272.097-34, com endereço eletrônico: 
liliana.sanlllal1in@oi.nel.br; 170) LORVS KELLV DE ALME IDA SANTOS DUA RTE 
brasileira, casada, Mercadóloga - matricula 405780. portadora da carteira de identidade n ~ 
4543800. expedida pela PC/GO, e inscrita no CPF/ME sob o na 003.198.021 -08, com 
endereço eletrônico: lo rys.duarleiíiloi.nel.br; 171) LO URDES C RI STlANE SALGADO 
CARPIN, brasileira, casada, Administradora - matricula 300590, portadora da carteira de 
identidade na 606424732 1, expedida pela SS I>/RS, e inscrita no CPFIME sob o na 
695.601.6 10-91, com endereço eletrônico: lourdes.salgado@oi.nel.br; 172) LUCAS 
RAMOS CARNEIRO , brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista - matricu la 302678, 
portador da cartei ra de identidade na M8472144, expedida pela SS P/MG, e inscrito no 
CPF/ME sob o na 038.709.2 16-1 7, com endereço eletrônico: lucas@oi. net.br; 173) 
LUCAS VIEIRA DO VALLE B1RIBA, brasileiro. sol leiro, Mercadólogo - 393497, 
portador da carteira de identidade na 28 .708.339- 1. expedida pela SS P/SP, e inscri to no 
CPFIME sob o na 22 1.463.708-74, com endereço eletrônico: lucas.b iriba@oi.nel.br; 174) 
LUClANA CAROLl NE DOS SANTOS GUARNIERI, brasileira, casada. 
Administradora de Empresas - matrícula 403560, portador da carte ira de identidade na 
63.966.999-2, expedida pela SS P/S P, e inscrito no CPF/ME sob o nO 045.047.819-05, com 
endereço eletrônico: luciana.caroline@oi .neLbr; 175) LUCIANO KJCHALOWSKI 
SIM AS, brasi leiro. solteiro, Administrador ~ matricula 406450, portador da carteira de 
identidade na 3249997. expedida pela SSP/SC, e insc rito no CPFIME sob o nO 018.653.709-
32. com endereço eletrôn ico: luciano.simas@oi.nel.br: 176) LUCIANO NONATO 
SILVA LIMA J ÚNIOR, brasileiro, solteiro, Administrador - matricula 10233 I, portador 
da cart eira profissional na 06769. expedida pelo CRA/PA. inscri to no CPF/ME sob o na 
703.802.102-82, com endereço eletrônico: luciano.j unior@oi.net.br; 177) LU IS 
C LAUDIO PEI~EIRA DERBLY, brasileiro, Bachare l em Administração de Empresas -
matrícu la 356389, casado, portador da carteira de identidade na 06.387.089-3. expedida 
pela DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o na 923.433.257-15. com endereço 
eletrônico: luis.derblv@oi.net.br; 178) LUIZ FERNANDO ARA UJO DE MATOS. 
bras ileiro. so lteiro, Ana lista de Sistemas - matrícula 340561 , portador da carteira de 
iden tidade na 2360057. expedida pela SSPIDF, c inscrito no CPF/ME sob o na 
024.024.49 1-52, com endereço eletrônico: luiz.matosúàoi.net.br; 179) LUIZ OT.Á VIO DE 
MOUH.A MACHADO FILHO, bras ileiro. casado, Bachare l em Direito - matricula 
335912 . portador da carteira de identidade na 10148057-2. expedida pelo I FPfRJ, e inscrito 
no CPFfME sob o na 669.876.1 04-44, com endereço eletrônico: otavio.machadoúVoi.net.br; 
180) MACSSUEL GUSMÃO PEREIRA, brasileiro, casado, Administrador - matricula 
272689. portador da cartei ra de identidade na 2487692-5. exped ida pelo GEJUSP/MA. e 
inscrito no CPF/ME sob o na 622.382.563-34, com endereço eletrônico: 
macssuel.pereira@oi.net.br; 181 ) MANOEL FÉLIX MACÊDO, brasile iro, so lteiro, 
Economista - matrícula 24690, pOl1ador da carteira de identidade na 755.604, expedida 
pela SSP/CE, e inscrito no CPF/ME sob o nC 163.555.553 -15, com endereço eletrônico: 
nwnoe l. macedo{a)oi.net.br; 182) MANU EL VANDA. angolano, casado, Engenheiro 
Eletricista - mat ricula 273538, portador da carteira de identidade na V 159428-2, expedida 
pe la CGPI/DIREXlD PF, e inscrito no CPF/ME sob o na 01 1. 799.986-50, com endereço 

- -'e'õlbtrônico: manue l. vandaía),oi.net.br; 183) MARAIZE C n.J STI NA FONTES MORE IRA 
D] ~ J ESUS, bras ileira, casada, Turismóloga - matrícula 368398, portador da carte ira de 
identidade na 0998924563, expedida pela SS PIBA, e inscrita no CPFIME sob o na 
015.435.735-92, com endereço elet rônico: maraize.jesus@oi.net.br; (84) MARCELA 
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MA TOS C HASTIN ET M ESQ UITA, brasil eira, casada, Administradora - matrícula 
368354, p0l1ador da carteira de identidade nO 0979322480. expedida pela SS P/BA e 
inscrito no CPFIME sob o nO 027.722,015· 70, com endereço eletrônico: 
marcela.mcsguita(a)oi.neLbr; 185) MARC ELO ALV ES LESSA, brasileiro, casado. 
Engenheiro Eletricista - matrícula 20327, portador da carteira de identidade nO 4236755 . 
expedido pela SDS/PE, e inscrito no CPFIME sob nO 998.728.894-49, com endereço 
eletrônico : marceloalúll,oi.net.br; 186) MARC ELO APAREC IDO DOS SANTOS, 
brasileiro. casado, Engenheiro Eletricista - matrícu la O 15144, portador da carteira de 
identidade nO 1\'1-5889779, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
899.736.826-53. com endereço eletrônico: marcelo.santosía)oi.net.br: 187) MARC ELO 
BARBOSA DE CARVALHO, brasileiro, soltei ro, Bacharel em Direi to, portador da 
carteira de identidade n° MG 12 .161.053. expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob 
o nO 052.594.256-42. com endereço eletrônico: marcelocarvalhorà!oi.net.br; 188) 
i\'lARC ELO DE AZEREDO PEDROSA, brasileiro, so lteiro, matricula 305177, portador 
da identidade nO 083.7 19.556-00, expedida pela DETRAN/MG, e inscrito no CPF/ME sob 
O nO 837.195 .560-00, com endereço eletrônico marce lo.pcdrosaúVoi.net.br: 189) 
MARCELO DOS SANTOS CASTANHEIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista. 
- matricula 395551, portador da carteira de identidade nO MG-4.151.643. expedida pela 
SSP/MG , e inscrito CPFltvlE sob o nO 780.285 .666-34, com endereço e letrônico: 
marcelo.castanhei ra@oi.net.br; 190) MARC ELO PASSOS NUNES. brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Elétrico - matrícula 299534, portador da carteira de identidade nO 1074352665, 
expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPf/ME sob o nO 896.035.911-49, com endereço 
eletrônico: marcelo.nunesúVoi .net.br; 191) MARCELO SATURNINO. brasileiro. casado. 
Tecnólogo - matricula 82744, portador da carteira de identidade n° 13 .049.930-4. expedida 
pela SSP/SP, e inscrito no CPf/ME sob o nO 143.366.468-2 1, com endereço eletrônico: 
marcelo.saturnino@oi.nel.br; 192) MARC IO PEREIRA DE CA RV ALHO J UN IOR. 
brasileiro, di vorciado , Engenheiro Eletricista - matricula 406230, portador da CNII nO 
040373 37980 expedida pelo DETRAN/TO, e inscrito no CPF/ME sob o n' 023.068.361-

40. com endereço eletrônico: marcio .j unior(@,oi .net.br; 193) MARC OS ANTÔNIO 
FERREIRA DE ALM EIDA, brasileiro, casado_ Engenhei ro Eletric ista - matricula 
308757. portador da carteira de identidade nO 2.509.956. expedida pela SS P/DF. e inscrito 
no CPFIME sob o n° 016.652.381-00, com endereço eletrônico: marcos.a!meida(a)oi.net.br: 
194) MARCOS \VELLlNGTON MARIANO ROC HA. brasileiro. casado. Estatístico-
matricula 41.3571 , portador da carteira de identidade nO 1.478.196, expedida pela SSP/DF. e 
inscrito no CPF/IVIE sob o nO 6 10.078.621-49, com endereço eletrônico: 
marcos.rochaúll,oi.neLbr; 195) MARC US VINIC IUS FONSECA DE ARA Ú.IO SILVA. 
brasileiro, casado. Engenheiro Eletricista - matrícula 34295, portador da carteira de 
identidade nO 00057314996, expedida pela DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
740.292.747-49, com endereço eletrônico: marclls.arauj o@oi.net.b r; 196) MARCUS 
VI NíC IUS GUIMARÃ ES CANTARINO, brasileiro, casado, Engenheiro Elet ricisl<l -
matrícula 14788, portador da carteira de identidade nO M4 110.020, expedida pela SSP/MG . 
e inscrito no CPF/ME sob o nO 596.096.566-68, com endereço eletrônico: 
marcus.cantarino@oi.net.br; 197) MARCUSE MOREIRo\. SANTOS, brasileiro. casado. 
Bacharel em Administração de Empresas - matricula 196168, portador da ca rte ira de 
ide ntidade nO 1.669.277. expedida pela SSP/ES. e inscrito no CPF/ME sob O nO 
093.546 .597-99 . com endereço eletrônico: marcuse.sanlOs@oi.net.br: 198) MARI A 
ALESANDRA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, casada, Administradora - matricula 
403885. portador da carteira de identidade n° 304509- 1, expedida pela SS P/PA. e inscrito 
no CPF/ME sob o nO 665 .1 09.882-91, com endereço eletrônico : ma ri aol iveira@oi.net.br; 
199) MARIA GORETl MARCEL1 NO DE ALMEIDA, brasileira, solieira, Tecnóloga 
em Processamento de Oados- PRD, matricula 300572, portadora da carteira de identidade 
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nO 0279372. expedida pela SSP/AC, e inscrita no CprlME sob O nO 645.729.782-04. com 
endereço eletrônico: maria.marcelinoía)oi.neLbr: 200) MARIA ,JOSÉ 00 
NASCIM ENTO MONTEIRO, brasileira, casada, Economista - matrícula 86261. 
portador da carte ira de identidade nO 1425055. expedida pela SS P/PI , e inscrito no CPF/ME 
sob O nO 718.978.953-72. com endereço eletrônico: maria jose@oi.nct.br; 201) MARlA 
QUINELATO MELO SIMÕES, brasileira, divorciada, Engenheira Eletricista - matrícula 
17340. portadora da carte ira de identidade nO 2705775. expedida pela SS P/PE, e inscrita no 
CPFIME sob nO 404.426.914-91, com endereço eletrônico: guine lato@oi.ncLbr; 202) 
MARINA RJIl EIRO HANIMANN, brasilei ra, casada. Bac harel Turismo - matricula 
3685 12, portador da carteira de iden tidade nO 1135428280, expedido pela SSPIBA. e 
inscrito no CPF/ME sob o nO 008.483.925·23, com endereço eletrônico: 
marinn .han imnnnriil,o i.nel.br; 203) MÁRIO LÚCIO DA SILVEIRA BICALHO. 
brasileiro. casado. Engenheiro Eletricista - matrícula nO 32 11 70, portador da carteira de 
identidade nO M· 388.690, expedida pela SSP/MG. e inscrito no CPF/ME sob o nO 
232.528.396·87, com endereço eletrônico: mario .bicalho@oi.net. br; 204) MARJ ORI 
MELLO G I~ ASS IOLLI. brasileira, em união estável. Admin istradora • matrícula 
8408230. portadora da carte ira de idenlidade n' 2079104168. expedida pela SJS/RS, e 
inscrita no CPF/ME sob o nO 008 .747.970·20, com endereço eletrônico: 
mariori.grassiollilliloi.nel.br; 205) MA URO OUTRA J UNIOR, brasi leiro, casado, 
Anali sta de Sistemas · matrícula 301174. portador da carteira de identidade nO 1.699.999, 
expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/ME sob o nO 006.381.469·25, com endereço 
eletrônico: mauro.dulra(â)oi .nel.br; 206) MA URO T ÚLlO BACE LETTE DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, • matricula 225965. ponador da 
carteira de identidade nO 02449065752, expedida pela DETRAN/MG, e inscrito CPF/ME 
sob nO 037.138.966·66, com endereço eletrônico: mtulio(a)oi.net.br; 207) MICHELLE 
fABlAN E DA ROCHA, brasile ira, casada, Administração - matrícu la 320548, portadora 
da carte ira de iden tidade nO 2.129.532, expedida pela SSP/DF, e insc ri ta no CPF/ME sob o 
nO 688.647.101 -59, com endereço eletrônico: michelle .rocha@oi.net.br; 208) MILENA 
GAZARI NI GAME IRO SELLA, brasileira, casada. Engenheira Eletri cista - matrícula 
300049, portadora da carteira de identidade n' 7.408.455-9, expedida pela SSP/PR, e 
inscrita no CPF/ME sob o nO 005.281.269-38, com endereço elet rônico: 
milena. 2.amei roía),oi.neLbr; 209) M URJLLO DA COST A CUN HA, brasilei ro, casado, 
Ciênc ia da Computação - matrícula BT032044, portador da caneira de identidade nO 
41 30254. expedida pela SS P/GO, e inscrito no CPF/ME sob o nO 897.740.351 '00, com 
endereço eletrônico: muri llo.cunhaúV.oi.neLbr; 210) MU1U LO NIDECK ALVES DA 
COSTA, brasileiro. em união estáve l. Administrador - matrícu la 308382, portador da 
cartei ra de identidade nO 131852832, expedida pela IFP/RJ , e inscrito no CPF/ME sob o nO 
099.062.267-30, com endereço eletrônico: muri lo.costar@.o i.net.br; 211) NELSON 
NAOZO MOREIRA K UMEDA, brasileiro , casado, Engenheiro Eletrici sta· matrícula 
27422, portador da CNH nO 0340248642, expedida pela DETRANfDF, e inscrito no 
CPF/ME sob O nO 537.897.924-20, com endereço e letrônico: nnaozo@oi.net.br; 212) 
NrVEA PESSOA DE SOUZA, brasileira, casada, Admi nistradora de Empresas • 
matrícula 403119, portadora da CNH nO 01251574620, expedida pela DETRAN/GO, e 
inscri ta no CPFIME sob o nO 402.763.76 1-53. com endereço e letrônico: 
ni vea.pessoa(@,oi.neLbr; 213) PACÍFICO GOMES PEREIRr\. DA S ILVA, bras ile iro, 
casado, Técni~o em Telecomunicação - matrícula 27183, portador da carteira de identidade 
nO 345.030. expedida pela SSPI?I.'IA, e inscrito no CPF/ME sob o nO 176.799.903· 87, 
endereço eletrônico: pacifico2r@.oi.net.br; 2 14) PATRIC IA KELL Y SILVA DA COSTA. 
brasilei ra, solteira. Psicopedagoga - matricula 4055 18, ponadora da caneira de identidade 
nO 34240361 .5, expedida pelo DETRAN/RJ, e insc rita no CPF/ME sob o nO 6 11.699.435· 
00 com endereço eletrônico: patriciacosta(a),oi.net.br: 2 15) PATRI C IA M UN IZ AIRES 
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SILVA, brasileira. casada, Administradora - matricu la 270527. portador da carteira de 
identidade nO 22399622002·9, expedido pela SS P/MA, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
515.627.663 -68, com endereço eletrônico: patricia.muniz@oi.net.br; 216) PA ULO 
HENRJQ UE DOS SANTOS. brasi le iro, casado, Bacharel em Adm inistraçào de Empresas 
- matrícula 341960. pOl1ador da carteira de identidade nO MG 13.063.382. expedida pela 
SSPJMG. e inscrito no CPFIME sob o nO 067.420.646-09, com endereço eletrônico: 
paulohenrigue(a)oi.nel.br; 217) PA ULO RÉGIS BERNARDO DA ROC HA. brasileiro. 
casado. Comador - mat rícula 25038. portador da carteira de ident idade nO 1589816-88. 
e.xpedido pela SS P/CE. inscri to no CPFIME sob o n° 422.447.653-34. com endereço 
elelrônico: prfaloi.ncl.br: 218) PA ULO ROBERTO DE PAIVA CA MPOS. brasileiro, 
solteiro. Engenheiro Eletricista - matricu la 23772, portador da carteira de identidade nO 
7372933-5. expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/ME sob o n° 532.743.345-53. 
endereço elet rônico: paulocampos@oi. nel.br; 219) PA ULO ROB ERTO DE SO USA 
iVt ARTI NS VIEIRA, brasileiro. divorciado, Engenheiro - matrícula 26860. portador da 
carteira de identidade nO 464286, expedida pela SSP/Pl, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
395.930.963-53, com endereço eletrônico: paulo.sousaía),oi.neLbr: 220) PA ULO SERG IO 
ALVES DE MOR4 ES. brasile iro, casado, Engenheiro Eletrônico - matrícula 113845. 
portador da cal1eira de idel1l idade nO 1706 1796-8, expedida pela SSP/SP. e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 097.323.788-08, com endereço eletrônico: ps@oi.neLbr; 221) PEORO 
C ILB EIlTO SANTANA SO USA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrici sta - matrícula 
23 165. portador da carteira de identidade nO 5448809. expedida pela SSP/BA. e inscrito no 
CPFIM E sob o nO 892.678.265-49. com cndcrcço eletrônico: pedro.santana(@oi.n":l.br; 222) 
I'OLLYANA ARA UJO DE OLIVEIRA, brasileira, casada. Administradora de Empresas 
. matrícula 299627, portadora da cat1eira de ident idade nO 410909, expedida pela 
DGPC/GO. e inscrita no CPFIME sob o n" 977.312.421-53. com endereço eletrônico: 
pollvanafaloi.ne\.br; 223) I'RISC ILA CARVALHO SILVA, brasileira. solteira. 
Administradora - matrícula 410760, portadora da carte ira de identidade nO 6.121.866, 
expedida pe la SSP/SC, e inscri ta no CPFIME sob o n" 953.204.740-91. endereço 
I.:letrônico: priscila.carvalhoiãJoi.neLbr: 224) RAFAEL BALDI SSERA. brasil e iro. casado. 
Engenheiro Eletricista - matrícula 302714. portador da cartei ra de identidade nO 3.100.130. 
expedida pelo SSP/SC. e inscrito no CPFltvlE sob o nO 004.742.339-01. com endereço 
eletrônico: rafaclb@oi.ne1.br: 225) RAFAEL MARTINS DA MATTA, brasileiro, em 
união estâvel , Bacharel em Administração de Empresas ~ tnalrícula 16672, portador da 
cat1eira de identidade nO 1354472, expedida pela SS PIES, e inscrito no CPFIME sob o n" 
076970857-98. com endereço eletrônico: rafaelmatta@oi.ne1.br; 226) RAFA EL POTIER 
DE CAMARGO. brasileiro, casado, Engenhei ro Eletricista - matrícula 302058. portador 
da carteira de identidade nO MG-1 3.900.296, expedida pela SSP/MG. c inscrito no CPF/ME 
sob o n" 034.829.459-00, com endereço eletrônico: rafael.camanLOía)oi .llcl.br: 227) 
RAfAEL RODRIGUES DE RAMOS. brasileiro, solteiro, Mercadólogo - matricula 
403537. portador da cartcira de ident idade nO 7062945907, expedida pe la SSP/RS, e 
inscrito no CPF/ Me sob o nO 946. 102.900A9, com endcrcço eletrônico: 
rafaelramos@oi.nCl.br: 228) RAI'HA EL FELIP E TORQ UATO PF:R EIRA. brasikiro. 
casado. Engenheiro Eletricista, portador da carte ira de identidade nO 7.564.249-0. expedida 
pela SSP/PR. e insc rito no CPF/ME sob o n" 035.123.919-74. com enden:ço eletrônico: 
raphael.torquatorw,oi.ne l. br: 229) RAPHAEL MAHATMA C R UZ LEITE BRAGA. 
brasile iro, casado, Gestor Comercial - matricula 406191 , portador da ca rt eira de identidade 
n' 200 I 002156554. expedida pela SS P/CE, e inserilo no CPF/M E sob o n' 014.186.443-58, 
com endereço e letrônico: raphae1.braga(âJ,oi.nel.br; 230) RA UL MARTI NS 
PEREGRI NO. brasilei ro. solteiro, Administrador - matrícula 260018147. portador da 
cartei ra dc ident idade nO 2259060-9. expedida pela SS P/AM, e inscrito no CPF/ME sob o 
n" 69Q.186.69 1-72. com endereço eletrônico: rauJ.peregrino@oi.neLbr; 23 1) RA YSA DE 
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FATl iVlA CA RDOSO LINS DE OLIVEIRA. brasileira. casada. Admi nistradora _ 
matrícula 395477. pOl1ador da caneira de identidade nO 4608230, expedida pela SSP/PA, e 
inscri ta no CPF/ME sob o nO 915.940.902-97. com endereço eletrônico: 
ravsa.ol ivei ra@oi.net.br; 232) REG IS EDUARDO GEl-IR ES, bras il eiro, casado, 
Administrador - mat rícula 303344, portador da cart eira de identidade nO 4035 176066. 
exped ida pela SS P/RS, e inscrito no CPF/ME sob O nO 540.722.630-87, com endereço 
elet rônico: rgehres@oi.neLbr; 233) REGIS MAC HADO MODEL, brasileiro, solteiro, 
Ana li sta de Sistema - Matrícu la 303558, portado r da carteira de identidade nO 
1059912905, expedida pe la SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o n' 900.61 1. 870-20, com 
endereço eletrônico: rmodel@oi.net.br; 234) REJANE TA VA RES DA S ILVA, brasileira. 
casada. Administradora - matrícula 025068, portador da cancira de identidade nO 
1.554.244, expedida pela SSP/DF, e insc rito no CPF/ME sob o nO 788.541.301 -25. com 
endereço elet rônico: rejane.silvaía):oi.nel.br; 235) RENATA VIVIANE ROSSINI. 
brasi leira, casada. Administradora de Sistemas de Inrormações. ponadora da carteira de 
caneira de identidade nO 23 .79 1.278-8. expedida pela SSP/SP. e inscrita no CPF/ME sob o 
nO 196.746.268-24, com endereço eletrônico: renata.rossin il@.oi.neLbr; 236) RENATO 
SOARES DE LIMA, brasi leiro, em união está vel. Tecnó logo em Redes de Telccom -
matrícula 335760. portador da caneira de identidade nO 11128459-2, expedido pelo IFP/RJ. 
e inscrito no CPF/ME sob o nO 082.3 12.027-90, com endereço eletrônico: 
renato.l imaúiloi.ncl.br; 237) RENATO SOUZA DA CONCE iÇÃ O, brasileiro, casado, 
Gestor Ambien ta l - matrícula 273539, ponador da carteira de identidade nO 09987635-1 . 
expedida pela DIC/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o 11(1 033.252.597-07, com endereço 
eletrôn ico: renato.conceicao@oi.net.br; 238) IlJCARDO CAMERON, brasileiro, casado. 
Bacharel em Administração de Empresas - matrícula 273566, portador da caneira de 
iden tidade nO 921.955, expedida pela SSP/SE, e inscrito no Cpr /ME sob o nO 512.165.745-
53 , com endereço e letrônico: ricardo.cameron@oi.net. br; 239) ROBERTO WAGNER 
SANDRIN. bras ileiro. casado, Analista de Sistemas - matrícula 302808, ponador da 
caneira de ident idade nO 23.404.042-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nO 
095.66 1.468-09, com endereço eletrônico: roberto. wagne r(âJ,oi.net. br: 240) ROSAL VO 
OLIVEIRA SILVA J ÚNIOR brasilei ro. casado. Engenheiro Eletric ista - matricula 
30 1752, ponador da carteira de identidade nO 989034. e:..:pedida pela SSP/MT, e inscrito no 
CPF/ME sob o n° 693.002.75 1-00. com endereço eletrônico: rosa lvo@oi.neLbr: 241) 
SAMUEL HELIlIG, brasileiro, casado, Administrador - matrícu la 303592. ponador da 
caneira de ident idade nO 6035898301, expedida pela SSP/RS. e inscrito no CPF/ME sob o 
nO 570.384.650- 15, com endereço eletrônico; shelbig@oi.neLbr: 242) SANDRO JOSE DA 
SILVA PORTO, brasileiro, casado. Administrador de Empresas, matrícula 402628, 
ponador da carteira de identidade nO MA .408.666. expedida pe la SSP/MG, e inscrito no 
CPF/ME sob n° 750.354.996-34, com endereço eletrônico: sandro.portoW2oi .nel.br; 243) 
SEBASTIÃO JOSÉ DO RÊGO BARROS CA RVALHO, bras ileiro, casado. 
Administrador de Empresas - matrícula 305 12 1, portador da carteira de identidade nO 
4358740, expedida pela SS P/PE, e inscrito no CPF/ME sob O nO 922.781.754-91, com 
endereço eletrônico: sebastiao.carvalho@oi .neLbr; 244) SÉRG IO AUGUSTO 
FE RREIRA !lA S ILVA, brasileiro. casado, Engenheiro Civil - matrícula 115 I 03. 
p0l1ador da carteira de identidade nO 4. 377 .235, expedida pela SSP/PE, c inscrita no 
CPF/ME sob nO 82 1.751.954-49, com endereço eletrônico: sergio. rerreirn(a)oi.neLbr; 245) 
SÉ RGIO Luí s PI EROTTI. bras ile iro. casado, Engenhei ro Eletri cista - matrícula 303903 , 
ponador da caneira de identidade nO 4.1 2 1.876-2, exped ida pela SSP/PR, e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 572.159.959-68, com endereço eletrônico: pierotti(â)oi.neLbr; 246) 

\ I SHEILA S ILVA, brasileira, casada, Bacharel Ciência da Computação - m-;tricula 407349, 
ponadora da carteira de identidade nO 432928, expedida pelo Min istério da DefesalRS, e 
jnscri lo no CPFIME sob o nO 774.018.671-68, com endereço eletrônico: 
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she ila.si lvaúVo i.nct. br: 247) S IBELE REZENDE BARBOSA. brasile ira . união estúve l. 
Tecnóloga em Gestão de RI-! . matrícu la 40628 1. ponadora da CNH nO 0292980 1507. ex pedida 
pelo DETRANlivIS. t: inscrita no CPF/ME sob o nO 0 1307263 119. com O ende reço eletrônico: 
sibcle.barbosa(âloi.ncLbr: 2-t8) TARC ISIO MESQ UITA MONTEI no. brasile iro. casado. 
Bacharel em Admin ist ração de Empresas - matrícula 368 102 . port ador da ca rt eira de 
identidade n" 01426 1111 05 . expedida pela DETRAN/MG. e insc rilo 11 0 CPFlivlE sob o nO 
979. 160.806-72. com endereço eletrônico: tarcis io.rn onteiro(â)o i.ncLbr; 249) T ATIA NA 
FERH.EIRA GUILHON. bras ileira. so lteira. Advogada - matrícul a 406072 . po rt adora da 
carteira de identidade nO 157.41 3. ex pedida pela OAB/RJ. c insc rita no CPF/ME sob O nO 
104 .776.457-1 2. com endereço eletrôni co: tatiana .gui lhonía>oi .nel.br: 250) TA TIA NA 
VA RGAS CAMPESTRINI TREGNACO. bras ileira. casada. Ad minist radora - matrícu la 
316560. portadora da cllt1ei ra de identidade nO 405 1280644 . expedida pe la SSP/RS. e insc rita 
no CPF/ME sob O nO 9 11 .34 1.1 00-49. com endereço eletrôni co: t atiana.t r~ g n ago fâ'o i. ll e L b r: 

251 ) TATIA NA ZO UAIN DUTRA DO SO UTO, bras il eira. casada. Bacha rel em 
Admini srraç50 de Empresas - matrícu la 11 i252. port adora da ca rteira de iden tidade nO 
033 7064 1602. expedi da pela DETRAN/RJ. e insc riw no CPF/ME sob O nO 873 .65 8.1 27-53. 
com endereço eletrônico: tat iana.zouaini7p,o i.net. br; 252) TEREZA ELlZAB ETH BATISTA . 
bras ileira. divorciada. Ad ministradora - matrícula 2501 1, portadora da carteira de identidade nO 
97026003832. ex pedida pela SSP/C E. e inserira no CPF/ME sob o nO 426.580.713-53. com 
endereço eletrônico: tcreza.e liza bcth@.o i.neL br; 253) THALES AUGUSTO BERTONI 
NICOLlNI. brasileiro. divorciado. Ad mini strador - matrícu la 41 034-L porrador da carteira de 
iden tidade nO 6086780399. exped ida pela SJS/RS. e insc rito no CPFtrvlE sob O nO 015.5 [ 1.030-
60. com endereço eletrô ni co: thales. nico[ini@oi.ncl. br: 25.t ) TII A YSE FERREI RA 
SANTOS. brasil eira. so lteira. Gestora em RH - matrícul a 4 [ 154 [. port ado r da cal1e ira de 
idcllIidade nO 0 13 [16242000-9. expedida pela SS P/MA . e insc rita no CPFIME sob O nO 
011.158.583-38. com endereço elet rônico: thavsc .santosúVo i. nct.br: 255) TlACO 
TRONCOSO COSTA C HAVES. bras ileiro. casado. Engenheiro Eklric istrl - malríc ula 
022832. porlaJ or d,) cancira de identidade nO 3764538. ex pedida pela SSP/GO. e insc rito no 
CPFtrvlE sob o nO 89 1.809.501 -59. com endereço eletrônico: tiaQo.l roncoso'â'o i.nel.br: 256) 
VALÉR1A GOM ES DOS SANTOS. brasileira. divorciada. Ana lista de Sistemas - matrícu la 
272878. portadora da carte ira de ident idade nJ 07067714- 1. exped ida pela DETKAN/RJ . e 
insc rito no CPFIME sob o nO 957.059.457-87, com endereço eletrôni co: 
,," lcria.santos@oi.neLbr: 257) VICE NTE DE PA ULO MELO FORTES FILHO. bra sil eiro. 
Enge nheiro Eletric ista - matríc ula 20385. portador da ca rteira de identidade n° 251 5267. 
exped ida pe la SSP/BA. e inscrito no CPF/ME sob o nO 281 .927.705-59. com endereço 
eletrônico: vicentefrpo i. ncLbr; 258) VINIC IUS MARCE Ll NO XAV IER DA nOC HA. 
brasi leiro. casado. Oacharel em Administração de Empresas - matricu la 4058 [2. pOrlador da 
carteira de identidade nO O[ 5495 [ 1387. expedida pela DETRAN/MG. e insc rito no CPF/ME 
sob O n° O [3.952.3 16-21. com endereço eletrônico: vinici us.roeha@oi.ncLbr. 259) VITOR I) E 
f\ l ELLO BRANUÃO. bra sileiro . So lteiro. Advogado - matrícul a 405200. pOrladora da 
canei ra de identidade nO 4 1479. exped ida pela OAB/DF, e inscrita no CPF/ME sob o n° 
786.932.255 -53. com endereço eletrôni co: vitor.brandaorâ\oi.ne l.br: 260) VIVIAN DE 
SO UZA DUARTE F'IORENTIN I. brasile ira, casada. Contadora - mat rÍl: ul a 30 182 1. ponador 
da carteira de identidade nO 284 7263 , exped ida peta SSPIDF. e inscri to no CPFltvlE sob o nO 
880.640.501 -20. com endereço eletrônico: viv illn .duane@oi.nct. br: 26 1) VLA I)) M I H. DIEC O 
ROJAS ALll UQ UE RQ UE. brasi leiro. divorciado. Engenheiro Elet ric ista . portador da carte ira 
de identidade nO 4.586.892. expedida pela SDS/PE, e inscrito no CPF/ME sob o nO 
026.645.354-63. com ende reço eletrônico: die20!7i.l.o i.net.br: 262) WA NDA BATISTA DE 
ALME IDA NEVES DE SO UZA. brasi lei ra. casada, Engenheira Eletric ista - matrícula 
16607. portndora da cartcir:l de identidade n O MG-5.505.070, exped ida pela SSpnvlG. l' 

insc ri ta no CPF/M E sob O nO 843 .273.836-00. com endereço eletrôni co: wandabtâlo i.net.br: 
263) \VANLEY ANTON IO RIBEIRO DA SIL VA. bras il eiro. casado, Grad uado em 
Market ing - matrícula 273654, portado r da carte ira de identidade nO 900 15009306. 
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expedido pela SS P/CE, e inscrito no CPF/ME sob o nO 2 12.694.593-68, com endereço 
eletrônico: wanley.ribeiro@oi.nel.br; 264) WELLlNGTON DEMAGNUS PINTO DA 
SI LV A. brasile iro, casado, Engenheiro de Telecomunicações - matrícula 400081, portador 
da carteira de ide nt idade nO 4315730, expedida peja SSP/PA, e inscrito no CPF/ME sob o 
nO 90 1.7 19.422-72, com endereço eletrônico : wellington.pinto(â);oi.net.br; 265) \VESLLEY 
COSTA DORNELAS, brasileiro, casado, Adm inistrador de Empresas - matrícula 3 16376, 
portador da carte ira de identidade nO 142 1582 163, expedida pela SS P/BA, e inscrito no 
CPF/ME sob o nO 552.637.551 -04, com endereço eletrônico: wes lley.dornelasfa2oi.net.br; 
266) \-VILLlAM CESA R RACI-IINSKI, brasileiro, casado, Economista - matrícula 
405969, portador da carteira de identidade nO 5.080.680-7. expedida pela SSP/PR, e inscrito 
no CPF/ME sob o nO 809.230. 709-1 5, com endereço eletrônico: 
wi ll iam.rachinski(â),o i.net.br; todos maiores, capazens, cujas as fili ações não foram 
fornecidas para presente, aos quais conferem poderes para representarem a Outorgante. 
sempre em conjunto de 02 (dois). perante quaisquer Órgãos da Administraçào pública 
Direta e/ou Ind ireta, Federa l, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal, bem como perante 
Concessionárias, Pern1issionárias ou Autorizatári as de Serviços Públicos, Fundações, 
Au tarqu ias, ou quaisquer outras pessoas de Direito Público ou Privado pertencentes ou nào 
â Administração Federal, Estadual , Municipal e do Distri to Federal, em Licitações, Pregões 
e Registros de Preços, inclusive por meios eletrônicos ou tecnologia da informação, esteja a 
Outorgan te parti cipando does) mesmo(s) sozinha ou em consórcio(s) (líder ou não) de 
empresas, podendo adquirir editais, requerer e juntar documentos, sol ic itar, prestar 
esclarecimentos ou consultas de forma verbal ou escrita, proceder a registros, so licitar 
certidões C/Oll esclarecimentos junto a Cartórios, Entidades Civis e/ou Banco de Dados, 
firm ar recibos e atas, interpor impugnações e recursos, participar das sessões de habilitação 
e julgamento da documentação e das propostas, receber int imações e/ou notifi cações, e, 
a inda, fi rmar compromisso de consórcio e manter correspondências em geral com os 
cl ientes, participando. enfim, de processos Iicitatórios c atos relacionados, em todas as suas 
fases fo rmular propostas e/ou lances, que poderão ser ve rbais ou escritos. desist ir de 
dire itos , negociar e firmar propostas comerciais e declarações. Aos Outorgados do Crupo 
I I;unbém são conferidos poderes potra , sempre em conjunto de 02 (dois), ass inarem 
Acordos de Confidencial idade - NDA, MOU, TAC, Acordos Operac ionais, Acordos de 
Parceria, Acordos, mudanças e distrato de Compromissos, Mudanças de Contrato, 
Cobrança de terceiros, manutenção de correspondências em geral com cl ientes, fabricantes 
e fo rnecedores. Aos Outorgados também são conferidos poderes para, sempre em 
conjunto de 2 (dois), sendo necessariamente um Outorgado do C rupo 1, 2 ou 3, 
responder int imações e/ou notificações, assinar contratos e termos ad iti vos decorrentes de 
Licitações e/ou Contratos Privados para fo rnecimento de produtos e se rviços vinculados ao 
port ró lio da Outorgante, incluindo acordos comerciais cujos objetos versem sobre prestação 
de serviços especial izados de telecomunicações, instrumentos cont ratuais decorrentes de 
Inexigibilidade Oll Dispensa de licitaçào, Instrumento de Confidencial idade, Instrumen to de 
Consórcio destinado à part icipação da Outorgante em disputas privadas e em licitações 
instauradas no âmbito da Administração pública Di reta e/ou Indireta. Federa l, Estadual, 
Municipal e ou Distrito Federal , das quais a Outorgante parti cipe, podendo ainda, transigir 
e di strata!" compromissos, termos c contratos, firmar termos adi tivos, anexos, acordos. 
aj ustar cláusulas e condições ou ratificá-los, além de qua isquer atos que criem obrigações 
ou desonerem terceiros de obrigações para com a Outorgante. Todos os documentos 
ass inados pelos Outo rgados const ituídos na forma deste instrumento obedecerão aos limites 
estabelecidos no Estatuto Social da Outorgante, sendo vedado o seu substabelecimento. Os 
Outorgados ora constituídos devem, durante a consecução do presente mandato, conduzir 
seus atos de forma ética e em conformidade com os tcrmos das leis anticorrupção 
brasi lei ras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente instrumento, em 
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especial o Foreign Corrllpr P/'aclice.\' ACI, - ACI, jj u.se §§ 78dd-1 ef seq. - (" FCPA") 
dos Estados Unidos da América e a Lei nO 12.846. de 1 () de agosto ele 2013. e sua resnectlva 
regulamentação (""Regras Anticorrupção"). comprometendo-se a abster-se de qualquer 
atividade que constitua uma violação das disposições das Regras AnlicolTupção. Na 
execução deste mandato. os Outorgados não es tão autorizados pela Outorgante a dar. 
oferecer. pagar. prometer pagar ou autor izar o pagamento, di reta ou indiretamcnIc. de 
qualquer di nhei ro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental , 
consultores. representantes, parce iros ou quaisquer terceiros, bem como assegurar qualquer 
vantagem indevida) ou di recionar negócios para. qualquer pessoa. em violação às Regras 
An ticorrupção. Qualquer descumprimen to das Regras Ant icorrupção por qualquer dos 
Outorgados, em qualquer lIlll dos seus aspectos. ensejará a resc isão motivada imediata do 
presente mandato com relação àq uele Outorgado que ns descumpriu, podendo a Outorgan te 
tomar as med idas administrativas e j ud ic iais cabíveis contra os Outorgados que 
descumpram o referido preceito anticorrupção. VALIDADE: O presente in strum ento de 
procuraç:1o tení va lid ade de 1 (um) ano, sendo que o OUlOrgado que ti ver o seu contrato 
de trabalho ou de prestação de serviço rescindido com a Outorgante ou com sua(s) 
con tro ladora(s) , cont rolada(s) a li coligacla(s) , diretas ou indi retas. conforme o caso. terá o 
presente mandato imedia tamen te exti nto. Este ato revoga e substi tui todo e qualquer outro 
alHeriorrnentt;: outorgado eom a meSllla fi nali dade. mesmo que ainda em vigor. (lavrada 
Sob min uta). Certi fi co que pelo presente ato sào devidas custas da Tabela VII. item 11. letra 
""b" no valor de R$264,14. comunicação para o CENSEC no va lor de R$12,94. 
comunicação para o dis tribuidor no valor de R$12,94. arqu ivamento no valor dc R$1 1.1 6. 
acresc idas dos 20% para o FElJ (Le i nO 3217/99 de 27.05.99) . no valor de R$60.23. 
acrescidas. de 5% para o FUNDPERJ (AIO 04/2006). no valor de RS 15.0S. acrescidas de 
5% para o FUN PERJ (Lci 111 /2006), no va lor de R$IS .05. acrescida de S% ISS para él Lei 
7128/2015. no valor de R$16 ,12. ac rescidas de 4% para o FUNARPEN (Lci 6281 /2012). 
no valor de RS 12.04, acrescida de 2% para a PMC!'vIV(AIOS gratu itos - Lei Estadunl 
6370/12) no va lor de R$S.28. que serão recolhidos no Banco Bradesco S/A, na forma 
determinada pela Corregedoria Geral de Just iça. acrescido de distribuição no valor de 
RS404.81 . totalizando o valor de RS829.76, que serào reco lhidos no prnzo e na forma da 
Lei. Certifico que a qual ificação do(a)(s) proc urador(a)(es) e a descrição do objeto do 
presen te mandato fo ram dec larados pc1o(a)(s) o lllO rgante(s). o(a)(s) qtwl ( is) se 
responsabi liza(m) c ivil e crim inalrne1l1e por sua veracidade . DEVEN DO A PROVA 
DESTAS DECLARAÇOES SER EXIG IDA DI RETAMENTE PELOS ORGAOS E 
PESSOAS A QUEM EST E INTERESSA R. Eu. Flúvia Jochem Ribciro Calazans 8aroni. 
Tabeliã Subs .JÍ\.lta. lavrei . e li o presente ato <1o(s) Outorgante(s) . que dispensam a 
apresen tação , ~ s testemunhas, e colho as assi natu ras. (a.a .) JOSÉ C LA UDI O M , REIRA 
GO!\"ÇALV .- -;..C AMILL E LOYO FA RI A. Tras ladada les' t eSt data. por 
mIm. ' 1,p.beli<10 Substi tuto, atravcs de sist Ma de om l1aç' o, conforme Ar\. 
4 1. da Lt'~ o 5.'. de 18.11.1994. subscrevo e assi no ' ' , ".... ~::- .. 
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