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SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESsÃO FIDUCIÁÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 

EM GARANTIA 

LOS E 0CUME 

EosTRAOO 00 ELE entre 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA. 

como Cedente, 

sLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 
como Agente Fiduciário Retirante, neste ato representando os interesses da comun hõo de 

titulares das debêntures da 19 Emissão da Morocó Participações e Comércio S.A. 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

como Agente Fiduciário Substituto 

Datado 

de 

LAN 
7 de outubro de 2020 
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SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 

EM GARANTIA 

CEDENTE: 

osRADO 
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA., inscrito no CNPI/MF sob n9 42.588.996/0001-48 e 

Inscrição Estadual sob ne 13.005.6860-9 e sede à Rua Campo Erê, 267-E- Lucas do Rio Verde- 

MT Cep: 78.455-000, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Fazendas

Paulistas" ou "Cedente"); e 

I. CESSIONÁRIO:

SLW CORRETORA DE VALORES E CÄMBIO LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n 717, 10 andar, inscrita 

no CNPJ/MF sob o ne 50.657.675/0001-86, neste ato, representada na forma de seu Contrato 

Social ("ARgente Fiduciário Retirante"), representando os interesses da comunhão de titulares 

das debêntures da 12 Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Ünica, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Morocó Participaçães e Comércio S.A. 

("Debenturistas"). 

PLANNER cORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, ne 3.900, 109 andar, inscrita no 

CNPI/MF sob o ne 00.806.535/0001-54, neste ato, representada na forma de seu Contrato 

Social ("Agente Fiduciário Substituto" ou "Planner"). 

(Todos em conjunto denominados como "Partes"). 

cONSIDERANDO QUE: 

Em 14 de novembro de 2017, a Morocó Participações e Comércio S.A. ("Emissora") 

captou recursos mediante a 12 Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Unica, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos de Distribuição ("Emissäo" ou "Debêntures"), estruturada de 

acordo com a Instrução da CVM n9 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução 

CVM 476"), no valor total de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), de acordo com os 

termos e condições descritos no "Instrumento Particular de Escritura da 1 Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversiveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 

Adicional Fidejussória, em Série Unica, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de 

Distribuição, da Morocó Participações e Comércio S.A." e conforme aditada ("Escritura");
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)em 5 de dezembro de 2017, Fazendas Paulistas e Agente Fiduciário Retirante celebraram 

Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia, tendo sido aditado em 14 

de dezembro de 2017 ("Contrato"); 

() as Partes deliberaram na Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 17 de setembro 

de 2020 (AGD"), em favor da () a alteração do fluxo de amortização programada das RADO EETR 
Debentures, e como consequência a alteração da Data de Vencimento das Debêntures; (i) o 

periodo de depósito dos recursos na Conta Vinculada ao cronograma de amortização atual;e 

) a substituição, em caráter permanente, dos serviços de agente fiduciário prestados pela 

SLW para a Planner. 

iv) assim, as Partes desejam aditar o Contrato para alterar (i) a definição da Data de 

Vencimento das Debêntures constantes do Anexo ll do Contrato; (i) o período de depósito 

dos recursos na Conta Vinculada constante na Cláusula 3.2.1 do Contrato; e (i) a retirada da 

SLW e inclusão do Agente Fiduciário Substituto, assumindo este todos os direitos e obrigações 

do Contrato 

Vêm as Partes, por esta e na melhor forma de direito celebrar o presente "Segundo 

Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia" 

("Aditamento"), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir. 

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, que estejam no singular ou no plural, terão o 

significado a eles atribuido no Contrato e/ou na Escritura e/ou no presente Aditamento, ainda 

que posteriormente ao seu uso. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
REGISTROSs 

1.1 A Fazendas Paulistas deverá efetuar o registro do presente Aditamento junto aos Cartórios 

de Registro de Titulos e Documentos da Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, 

e da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (em conjunto, "Cartórios"), no prazo de 30 

(trinta) dias corridos contados da data de assinatura da AGD, e nos 5 (cinco) dias úteis 

subsequentes aos registros deverá fornecer ao Agente Fiduciário Substituto uma via original 
deste Aditamento registrado em cada um dos Cartórios. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

ALTERAÇÕES 

2.1 As Partes acordam em alterar a cláusula 3.2.1 do Contrato que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

3.2.1 Os recursos deposita dos na Conta Vinculada são necessários para os pagamentos (i) dos 
juros remuneratórios até a data da proxima parcela de amortização, que acontecerá no mês de 
junho subsequente e (i) da proxima parcela de amortização, que acontecerá no mês de junho 
subsequente, deverão permanecer retidos na Conta Vinculada pelo período necessário até que haja 
o pagamento da amortização da próxima parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das 
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Debéntures, que ocorrerd no próximo més de junho, de ocordo como cronograma de amortização 
previsto na clèusula 4.11.1 do Escritura. Para tanto, opós eventual depósito na Conta Vinculado, a 
tmssora deverd envior umo notificoção 0o Agente iduciório cientificando-o de tol depósito, bem 
como informondo o cólculo da estimativa dos juros remuneratórios oa serem pagos até a data do 
pogomento do próvima porcela de amortização, que ocorrerá no mês de junho, de acordo com o 
cronograma de amortização previsto na cldusula 4,11.1 da Escritura. Caso a emissora não esteja 

inodimplente com quaisquer das obrigaçöes previstas nos Documentos da Operação (conforme 
definido na cldusula 1.5), o Agente Fiduciório deverd conferir os cólculos realizados pela Emissora e 

notificor o Banco Custodinte informando o valor excedente que deverd ser trasferido para a 
Conta de Livre Movimentaçto. A projeçdo do valor dos juros remuneratórios deverd ser colculada 
de acordo com a cldusula 4.12 da Escritura, aplicando na apuração de TDik a última Taxa DI 

divulgada e, sobre o resultodo, aplicar-se-d um fator multiplicativo de 1,15. Ainda desde que 
Ocorrido pagamento do respectiva parcela do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures e 

desde que ndo tenha ocorrido nenhum dos eventos de inadimplemento descritos na Escritura, a 

Cessiondria deverd notificar o Banco Custodiante, de acordo com o previsto nas cláusulas 2.2.2 e 

S.1 do Contrato de Prestação de Serviços de Custodiante, para que seja realizada a transferência de 
recursos da Conta Vinculada para a Conta de livre Movimento da 1a Emissão no Dia Util 

subsequente à data em que ocorer a amortização da respectiva parcela do saldo do Valor Nominal 
Unitdrio das Debêntures, de acordo com o cronograma de amortizaçüo previsto na Escritura, " 

ADO LER 

2.2. As Partes acordaram em alterar a definição de Data de Vencimento constante no 

Anexo ll ao Contrato que deixa de ser 30 de setembro de 2022 e passa a ser 30 de junho de 

2023. 

2.3 Conforme deliberado na AGD, foi aprovada a substituição do Agente iduciário das 

Debêntures. Portanto, por este instrumento a SLW retira-se da operação deixando de possuir 

qualquer direito ou obrigação posteriora esta data e decorrente do Contrato. 

2.3.1. Declara expressamente a SLW que realizou a devida comunicação à CVM sobre sua 

substituição permanente, nos termos do quanto exigido em suas Instruções Normativas. 

2.4. Em decorrência da disposição anterior, a Planner aceitou a função de agente fiduciário 

das Debêntures e, diante da aprovação na AGD, passa, a partir da data da aprovação em AGD 

à posição de agente fiduciário das Debêntures e Cessionário assumindo todos os direitos e 

obrigações do Contrato, nos mesmos termos em que praticado pelo Agente Fiduciário 

Retirante. 

2.4.1. 
Declara a Planner ter tomado conhecimento sobre o inteiro teor do Contrato, 

bem como todos os demais documentos relacionados, concordando integralmente com 

seus termos e condições. 

2.5 A partir desta data, portanto, a Planner assume o dominio resolúvel ea posse indireta, em 

caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B, 53, da Lei n 4.728 de 14 de 

julho de 1965, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei n9 10.931 de 2 de agosto de 

2004 e dos artigos 18 a 20 da Lei n? 9.514 de 20 de novembro de 1997, dos direitos indicados 

na cláusula 1.1 do instrumento primitivo.

LAN CLÁUSULA TERCEIRA 

RATIFICAÇPES

t/ 
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3.1 Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as demais clausulas, incisos, itens caracteristicas e condiçöes constantes do Contrato, e não expressamente alterados por este Aditamento. DOcURe 
CLÁUSULA QUARTA 

MANDATO 

Conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato, fica a Planner, ora Cessionária, para 
os fins e efeitos do Contrato e desta cláusula, irrevogável e expressamente autorizado a praticar qualquer ato (inclusive atos perante órgãos públicos ou quaisquer terceiros) necessário à correção e formalização da cessão fiduciária constituida em favor dos Debenturistas nos termos deste Aditamento e, no caso de vencimento antecipado das Obrigações Garantidas, receber, resgatar, alienar, ceder ou transferir, parte ou a totalidade dos Direitos Cedidos, bem como transferir os recursos depositados na Conta Vinculada, ou concordar com a venda ou cessão dos Direitos Cedidos, no todo ou em parte, mediante venda, cessão, transferência ou negociação privada ou em hasta pública, conforme o cas0, incluindo, nos limites estabelecidos no Contrato, poderes para firmar contratos ou instrumentos de transferência, transferir posse e domínio, dar e receber quitação e firmar os recibos 

4.1. 

correspondentes, e alocar os respectivos recursos apurados com a referida venda ou cessão dos Direitos Cedidos e os recursos depositados na Conta Vinculada para amortização ou liquidação das Obrigações Garantidas, deduzir todas as despesas incorridas com a venda, cessão ou transferência, nomeando-o a Fazendas Paulistas, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 653 e seguintes e 684 do Código Civil, seu procurador, para que a Cessionária, representando os interesses dos Debenturistas, pratique todos os atos e assine todos os documentos que necessários forem, cujos emolumentos e despesas razoavelmente despendidos que a Cessionária venha comprovadamente incorrer será 
suportado exclusivamente pela Fazendas Paulistas e, em especial, para a execução plena da 
presente garantia. Para tanto, a Fazendas Paulistas, nesta data, outorga a Cessionária, uma 

procuração na forma do Anexo I ao presente Aditamento ("Procuraçäo"). 

4.2 Enquanto estiverem vigentes as Obrigações Garantidas, a azendas Paulistas 

compromete-se a renovar a Procuração continuamente por prazo adicional de 1 (um) ano, 

sempre com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Uteis da data de seu vencimento, 

conforme termos previstos na Cláusula 6.2 do Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 
DISPOSIÇÖES GERAIS 

5.1. Execucão Específica e Titulo Executivo Extrajudicial. Este Aditamento representa um titulo 

executivo extrajudicial para todos os fins e efeitos legais, especialmente aqueles contemplados 

pelo Código de Processo Civil, e que as obrigações aqui contidas estão sujeitas à execução 

específica, de acordo com os Artigos 497, 806 e 815 et seq. Do Código de Processo Civil. 

KaNN 
5.2 Despesas. Todas as despesas razoáveis comprovadamente incorridas pelo Cessionário nos 

termos deste Segundo Aditamento ao Contrato para pagamento de taxas e comissöes usuais, 
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eventuais despesas razoáveis de remessas e de telecomunicações e/ou outras quaisquer, bem 

como aquelas necessárias à segurança e regularização de seu crédito e de suas garantias, 

inclusive as de registro deste Segundo Aditamento ao Contrato nos cartórios competentes, ULOS OCU 

serão de total, única e exclusiva responsabilidade da Fazendas Paulistas. 

REGISTRE 5.2 Lei Aplicável. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. RADO ELE 

5.3 Notificacoões. Todos os documentos e as comunicações, que deveräo ser sempre feitos por 

escrito, assim como os meios fisicos que contenham documentos ou comunicações, a serem 

enviados por qualquer das partes nos termos do Contrato deverão ser encaminhados para os 

seguintes endereços: 

CEDENTE: 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA 
Rua Campo Ere, 237-E 
78.455-000- Lucas do Rio Verde, MT 

At.: Gustavo Alberto Almonacid 

Tel. (11) 4873-2779 

E-mail: gustavo@moroco.com.br 

CESSIONÁRIO: 
PLANNER cORRETORA DE VALORES S.A. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, n? 3.900, 10P andar 

At.: Romeu Romero Junior 

Correio eletrônico: rromero@planner.com.br 

Maria Cristina Martins Cruz 

Correio eletrônico: mccruz@planner.com.br 

Telefone: 11 3014-6009 

Emilio Alvarez Prieto Neto 

Correio eletrônico: eneto@planner.com.br 

Telefone: 11 3014-6008 

Rafael Ciro Pereira Covre 

Correio eletrônico: rcovre@planner.com.br

Telefone: 11 3014-6010

Danielle Fernandes Paolucci Mendes 

Correio eletrônico: dmendes@planner.com.br 

Telefone: 11 3014-6011 

5.3.1. A mudança de qualquer um dos endereços acima deverá ser comunicada, de 
NN 

imediato, a todas as Partes, tão logo tomem conhecimento. 
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5.4. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questöes por ventura resultantes 

deste Aditamento 

E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Aditamento, em caráter 

irrevogável e irretratável, em 03 (três) ias de igual teor e conteúdo perante as duas OSTRADO 
testemunhas adiante assinadas. 

Lucas do Rio Verde, 7 de outubro de 2020. 

O restante da página foi intencionalmente deixado em branco 

Páginas de assinaturas a seguir] 

d 
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PÁGINA DE ASSINATURAS 01/04 DO SEGUNDO ADITAMENTO AO cONTRATO DE CESSÃO 

FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, FIRMADO ENTRE A FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS 

LTDA, A SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., NA QUALIDADE DE AGENTE 

FIDUCIÁRIO RETIRANTE, E A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, NA OUALIDADE DE 
1ULOS E DOCU 

AGENTE FIDUCIÁRIO REPRESENTANDO OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS TITULARES DAS 

DEBENTURES DA 1 EMISSÃO DA MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO SA EGISTRADO LE 

FAZFNDAS/PAULSTAREUNIDAS LfDA. 

Nome: Gustavo Alberto Almonacid 

CPF: 267.520.958-92 

Cargo: Sócio Diretor 

PLA 
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PAGINA DE ASSINATURAS 02/04 DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO 

FIDUCIÁRIA DE DIREITos CREDITÓRIOS, FIRMADO ENTRE A FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS 

LTDA., A SLW CORRETORA DE VALORES E CÄMBIO LTDA., NA QUALIDADE DE AGENTE 

FIDUCIÁRIO RETIRANTE, E A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., NA QUALIDADE DE 
0S E DOCU 

AGENTE FIDUCIÁRIO REPRESENTANDO OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS TITULARES DAS T 
DEBÊNTURES DA 12 EMISSÃO DA MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO SA. 

ADO ELET 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 

gonn 

Nome: Douglas Constantino Fereira 

Diretoria 

Fabiana Alves de Mira Bergamini 

Diretonia CPF: 

Cargo: 

SHP 
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PÁGINA DE ASSINATURAS 03/04 DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO 

FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOs, FIRMADO ENTRE A FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS 

LTDA., A SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., NA QUALIDADE DE AGENTE SSEDOCUR 
FIDUCIÁRIo RETIRANTE, E A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., NA QUALIDADE DE 

AGENTE FIDUCIÁRIO REPRESENTANDO OS INTERESSES DA cOMUNHÃO DOS TITULARES DAS 

DEBENTURES DA 12 EMISSÃO DA MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. 
T REG GISTR TADO ELE 

PL NER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Diretora 

Nome: 
Dire 

CPF: 

Marcus 
Edxrde 

Se 

Ra 

Cargo: 

AN 

Claudia Siola Cianfa 
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PAGINA DE ASSINATURAS O04/04 DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO 

EDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, FIRMADO ENTRE A FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS 
LTDA., A SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., NA QUALIDADE DE AGENTE 

FIDUCIÁRIO RETIRANTE, E A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., NA QUALIDADE DE 

AGENTE FIDUCIÁRIO REPRESENTANDO OS INTERESSES DA COMUNH DOS TITULARES DAS 

DEBÊNTURES DA 12 EMISSÃO DA MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E cOMÉRCIO S.A. 

DOCU OE TITULOS 

P) 
oSTRAOO TRONIC 

Testemunhas: 

Nome: 
Nome: 

RG: 
RG: 

CPF: 
CPF: 

CLAN 
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ANEXOI 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO LOS EDO 

T) FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob ne 42.588.996/0001-48 e 

Inscrição Estadual sob ne 13.005.6860-9 e sede à Rua Campo Erê, 267-E -Lucas do Rio Verde- 

MT-Cep: 78.455-000, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Outorgante" 

ou "Fazendas Paulistas"), em caráter irrevogável e irretratável, nomeia e constitui a PLANNER 
cORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, ne 3.900, 102 andar, inscrita no CNPJ/MF sob ong 

00.806.535/0001-54, neste ato, representada na forma de seu Contrato Social ("Outorgado"), 

na qualidade de representante da comunhão dos interesses dos titulares das debêntures da 18 

Emissão da MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO SA. ("Emissora") realizada no ambito do 

"Instrumento Particular de Escritura da 1e Emissäo de Debêntures Simples, Não Conversiveis 

em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Unica, 

STRADO ELE 

para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária da Morocó 

Participações e Comércio SA." ("Debenturistas" e "Debêntures", respectivamente), sua 

bastante procuradora para atuar em seu nome e por sua conta, nos limites máximos 

permitidos por lei, para praticar e celebrar todos e quaisquer atos necessários, recomendáveis 

ou convenientes, a fim de executar e/ou aperfeiçoar a garantia constituida nos termos do 

Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, datado 14 de novembro de 2017, 

celebrados entre a Outorgante e o Outorgado (designado, conforme aditado, complementado 

ou de outra forma de tempos em tempos modificado, "Contrato" e "Cessão Fiduciária"), com 

poderes para: 

() praticar qualquer ato (inclusive atos perante órgãos públicos ou quaisquer 

terceiros) necessário à formalização da Cessão Fiduciária constituída em favor dos 

Debenturistas nos termos do Contrato; 

(i) no caso de vencimento antecipado das Obrigações Garantidas, receber, resgatar, 

alienar, ceder ou transferir, parte ou a totalidade dos Direitos Cedidos, bem como 

transferir os recursos depositados na Conta Vinculada, ou concordar com a venda 

ou cessão dos Direitos Cedidos, no todo ou em parte, mediante venda, cessäo, 

transferência ou negociação privada ou em hasta pública, conforme o caso, 

incluindo, nos limites estabelecidos no Contrato, poderes para firmar contratos ou 

instrumentos de transferência, transferir posse e domínio, dar e receber quitação 

e firmar os recibos correspondentes, e alocar os respectivos recursos apurados 

com a referida venda ou cessão dos Direitos Cedidos e os recursos depositados na 

Conta Vinculada para amortização ou liquidação das Obrigações Garantidas, 

deduzir todas as despesas incorridas com a venda, cessão ou transferência; e 

(ii) nos termos do artigo 653 e seguintes e 684 do Código Civil, representar os 

interesses dos Debenturistas, pratique todos os atos e assine todos os documentos 

que necessários forem, cujos emolumentos e despesas razoavelmente 
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despendidos que o Cessionário venha comprovadamente incorrer será suportado 

exclusivamente pela Fazendas Paulistas e, em especial, para a execução plena da 

presente garantia. 0OCUME 0E TITUOS 

A presente procuração é outorgada como condição ao Contrato e para atendimento das 

obrigações nele previstas, em conformidade com o artigo 684 do Código Civil Brasileiro, e será 

irrevogável, válida, eficaz e não passível de substabelecimento, quer seja no todo ou em parte, REGISTRA 0O ELE 

e deverá permanecer válida e em pleno vigor até 17 de setembro de 2021, observada a 

obrigatoriedade de renovação prevista na Cláusula 6.2 do Contrato. 

Os termos iniciados em letra maiúscula não definidos nesta procuração terão o significado a 

eles atribuído no Contrato. 

A Outorgante fez com que seus representantes devidamente autorizados firmassem a 

presente procuração em 18 de setembro de 2020. 

Lucas do Rio Verde, 7 de outubro de 2020. 

FAZENDAS PAUsTASREUNIDAS LtDA. 

Nome: Gustavo Alberto Almonacid 

CPF: 267.520.958-92 

Cargo: Sócio Diretor 
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