Nós pensamos grande, porque pensamos globalmente !

A Primex
Quem somos e o que fazemos?
A Primex é uma empresa de consultoria e assessoria empresarial com filosofia global, atuante nos principais
segmentos de suporte às empresas, seja na área tributária ou gestão financeira. Trabalha com ênfase em
auditoria tributária, investimentos em setores estratégicos, reestruturação societária , mercado de capitais e
fusões e aquisições-M&A. E j se consolida como uma das mais bem preparadas empresas de consultorias
no Sul do país, buscando de forma arrojada a redução da carga tributária diante do Fisco, proporcionando às
empresas grande economia de tributos, com todos os mecanismos técnicos, sejam contábeis ou jurídicos, mediante
parcerias com escritórios de advocacias de primeira linha, além de trabalhos voltados à gestão financeira.
Com parcerias estratégicas em São Paulo e outras capitais, possui negócios firmados em outros estados,
consolidando-se como uma das melhores opções para as empresas na hora de contratar uma empresa
de consultoria e assessoria empresarial focada em gestão financeira ou tributária. A Primex possui soluções
estratégicas de forma holística, com profundo conhecimento técnico em gestão financeira e tributos. A Primex
não acredita no “jeitinho brasileiro”, mas acredita na segurança jurídica, na ética e profissionalismo, nas palavras
acompanhadas de atitudes, no compromisso, proporcionando aos seus parceiros um ambiente de trabalho que
valoriza as pessoas, sempre preservando o espírito de equipe, a meritocracia e o relacionamento humano,
pois são as pessoas que fazem as coisas acontecerem.
O mix de serviços da Primex possibilita a combinação de estratégias de solução de reesruturação financeira de
passivos ou mesmo na intermediação financeira com os maiores Bancos e Fundos de Investimento que operam no
País, sejam por intermédio de reestruturação de passivos ou operações de crédito estruturadas de mercado de
capitais. Também conta com parcerias das maiores e mais renomadas bancas de advocacias do País, em São Paulo , na
área tributária, societária e mercado de capitais. E como sinal de maturidade, a Primex intermedeia operações
de Fusões e Aquisições de Empresas-M&A, assessorando em operações de venda total ou parcial de empresas,
ou também na preparação abertura de capital-IPO, na Bolsa de Valores. Mas muito mais que uma empresa de
consultoria, a Primex possui um compromisso com o desenvolvimento do Brasil, pois tem consciência de
seu papel na construção de um país melhor e mais digno. A Primex é uma empresa global, por isso pensa grande !

Diferenciais para contratar a Primex
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• Alvo definido e focado para
viabilizar soluções financeiras para
os nossos clientes.
Adequação das necessidades.
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• O cenário econômico exige novo

comportamento empresarial com decisões
ágeis e resultados imediatos. E o caminho
mais rápido para superar e complementar
os gaps de competência é a contratação
de serviços de empresas especializadas,
aumentando de forma rápida o capital
intelectual de sua empresa e a velocidade
decisões financeiras.
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• A iniciativa de contratar uma
empresa especializada já constitui um
indicativo de que a empresa e seu quadro
diretivo têm forte interesse em solucionar
seus problemas ou pendências, gerando
um sentimento de reconhecimento e
valorização desta iniciativa por parte do
mercado.
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• Know-how e conhecimento
• Experiência comprovada de sucesso
interno de todo o Sistema Financeiro em
em Gestão Financeira de toda a nossa
função de atividades desenvolvidas no setor equipe em diferentes setores e clientes.
bancárias e fnanceiras pelos nossos parceiros
e colaboradores para grandes Instituições
Financeiras.
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• A nossa atuação acontece dentro

da empresa do cliente, permitindo o
acompanhamento imediato e direto dos
sucessos conquistados diariamente.
Disponibilizamos uma retaguarda
central de profissionais especializados
para a realização de apoio e suporte,
complementando e cobrindo todas as
áreas de competências necessárias para
o sucesso dos trabalhos.
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• Nossos trabalhos são realizados
dentro dos mesmos padrões, linguagem
e métodos utilizados pelos bancos
e demais instituições financeiras,
facilitando o entendimento e, por
consequência, o processo de negociação
e fechamento de operações financeiras
necessárias para os nossos clientes.
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• Muitas atividades da área financeira,

como o caso de renegociação de passivos,
devem ser efetuadas por profissionais não
envolvidos com o dia-a-dia da empresa,
de modo a não prejudicar qualquer
relacionamento futuro com fornecedores,
bancos e demais empresas participantes
de sua cadeia de valor e relacionamento.de

9

• Nossos profissionais são orientados
a atuar como agentes financeiros
de mudanças, externos à empresa
cliente, assumindo a responsabilidade de
auxiliar seus executivos e profissionais
no processo decisório e operacional,
com ética e respeitando as normas e cultura
da empresa do cliente. Consideramos que
os nossos serviços completam, mas nunca
substituem a competência e a capacidade
interna da empresa e seus colaboradores.

Nossa Equipe
A equipe de profissionais ou parceiros a Primex possui tempo de estrada, com experiência no mercado
financeiro, sendo que seus consultores trabalharam em bancos ou possuem um relacionamento com Gestores
de Fundos de Investimentos ao longo de suas carreiras . Assim , detêm experiência em planejamento,
gestão, estruturação, desenvolvimento, negociação e peracionalização de instrumentos financeiros
corportativos.Além disso conta com parceiros e colaboradores de renome nas principais instituições financeiras
do país.
Por conta disso, nossos profissionais têm condições de atender as mais variadas demandas das áreas de operações
financeiras, reestruturação financeira, fundos estruturados, project finance, operações de fusões e aquisições, de
private equity e venture capital:E além disso, está associada a grandes bancas de advocacias do País, para elaboração das
mais complexas operações no mercado de capitais, no direito societário e em M&A , direito tributário, etc.

Direção
Reinaldo Bahia: Diretor-Presidente; graduação em Direito em curso pela UNINTER; curso de Operador
no Mercado de Ações e Mercado de Capitais e Derivativos Financeiros pela ANCORD e Mercado de
Capitais pelo IBMEC.
Shelbert Braz: Diretor ; Economista pela UFPR e graduação em Direito pela PUC-PR; curso de Análise
de investimento pela EPGE/FGV; responsável por intermediação com investidores, trabalhos
técnicos financeiros e consultoria em operações de investimentos, M&A, etc.

Missão e Valores
Nossa Missão
A Primex é uma empresa de consultoria empresarial com visão ampla e valores sólidos, firmes,fundados em princípios
ético-profissionais, destacando a meritocracia e a valorização do ser humano. Nossa missão éatuar nas áreas de
Gestão Financeira e Tributária, Finanças Corporativas, abrangendo áreas que se estendem d o Agronegócio
ao Mercado de Capitais. Para tanto, é necessário uma postura corajosa, arrojada, com foco e excelência
profissional, para geração de valor às empresas ou acionistas, na nobre tarefa de ajudar a construir um país
melhor e mais justo. Sim, a Primex possui compromisso com o Brasil - e se orgulha por fazer parte da história
deste “novo Brasil!”.

Valores
• Valorização das Pessoas
• Visão Ampla de Negócios
• Profissionalismo e Meritocracia
• Empreendedorismo
• Ética e Transparência
• Sustentabilidade
• Parcerias Sólidas e Estratégicas
• Responsabilidade
• Foco em Resultados
• Inovação

A Arte de Pensar Grande
Se você quer sua empresa entre as maiores, e sempre crescendo, então você também precisa pensar grande.
Não limite o potencial do seu sonho e de sua visão às dificuldades do mercado. Estratégias financeitas e
tributárias são as principais medidas que fazem a diferença no Balanço Patrimonial de uma empresa.
Muitos empresários se descuidam, por negligência ou desconhecimento, dos dois maiores pesos no
seu balanço: os tributos e o custo com amortizações e juros. Isso porque não possuem uma adequada gestão
corporativa profissionalizada nesses dois quesitos importantes. E quando se dão conta, em muitos dos casos,
parece já ser tarde demais. Prova disso é o número de falências ou inscrição na Dívida Ativa, execuções fiscas ou
por parte de bancos.
Quase sempre as empresas estão focadas em seu negócio que se esquecem de ter um cuidado especial
com os números contábeis e financeiros, ou mesmo não dispõem de tempo ou profissionais para assessorálos da forma como lhes convêm. Assim, perdem ou deixam de ganhar dinheiro por causa de soluções
não visualizadas a tempo no âmbito interno.
A Primex é uma empresa de consultoria que preenche essa lacuna, suprindo essa necessidade. E pensa grande, de
forma holística, arrojada, quebrando paradigmas, e nao se intimida com o tamanho das dificuldades enfrentadas
pela classe empresárial, pois atua de forma global no grid de produtos e serviços do mercado financeiro.
Além disso, possui uma equipe multidisciplinar formada por um seleto time de profissionais: economistas,
contadores, advogados, dentre outros colaboradores, como corretores, gestores de fundo de investimento, etc.
Além disso está atualizada com as mais recentes decisões proferidas pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), bem
como com as normas de procedimento fiscal, resoluções ou instruções normativas dos órgãos públicos:
Receita Federal e Estadual, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco Central, Tesouro Nacional, etc .
Por isso na hora de contratar uma consultoria, pense grande e conte com a Primex. Porque sua empresa precisa mais
do que uma consultoria. Precisa de um suporte tributário e financeiro de uma empresa que pense grande, com a mesma
conexão de ideias, pensamentos e atitudes. E isso a Primex pode lhe oferecer, porque também é uma empresa
que pensa grande, - uma empresa que pensa globalmente!

Areas de atuação: Gestão Tributária Especializzada
Além de a Primex assessorar os clientes nos processos de estruturação e negociação de operações
financeiras, diagnosticando e elaborando as propostas para que sejam aprovadas, tambémdesenvolvetrabalho
técnico e organizado visando à diminuição da carga tributária, seja de forma administrativa ou judicial.
É uniforme o entendimento de que o Brasil possui uma das mais altas cargas tributárias do mundo , e por conta disso,
desenvolvemos um trabalho eficaz na redução da carga tributária diante do Fisco, sempre se fundamentando
na legislação, quando de restituição ou compensação de tributos, defendendo o direito das empresas.

Planejamento Tributário: Compensação/Restituição de Tributos
A Primex acredita que o planejamento tributário é uma ferramenta de apoio à decisão fundamental
para o desempenho das companhias. Desta forma, desenvolveu uma metodologia de trabalho
para atender os clientes na elaboração e acompanhamento de todo o complexo sistema tributário das
empresas e seu regime de tributação, pois isso reflete significativamente no fluxo de caixa.
Por conta disso, a Primex se utiliza de metodologia de auditoria fiscal para apuração de créditos tributários, na
compensação/restituição ou ressarcimento de tributos recolhidos indevidamente ou a maior, dando grande
economia na gerência de tributos,pois possui qualificação técnica para apuração de créditos tributários, seja
na esfera Federal, Estadual ou Municipal (Pis/Cofins, IPI, ICMS, IRPJ, ISS, etc. (respeitando o Art.170-A do
Código Tributário Nacional e, obviamente, as exigências do Estatuto da OAB no que se refere aos trabalhos
privativos de dvogados).
A Primex conta com parcerias com uma das mais brilhantes equipes de advogados tributaristas para defender o direito
daqueles que geram empregos, que produzem e multiplicam a riqueza: os empreendedores deste país!

Gestão Financeira
A Primex assessora em todas as operações bancárias de sua empresa, sempre com o cuidado e profissionalismo
que se exige , principalmente com relação a informações a respeito de sistema de amortização (PRICE, SAC, SACRE) e
capitalização de juros, TIR, etc. Dentre o leque de atividades desenvolvidas pela Primex , destacam-se as seguintes atividades :
• Financiamento de importações e exportações (Trade Finance) ;
• Atividade de Bancos de Fomento e Agências de estímulo à exportação e ao investimento, nacionais e internacionais ;
• Financiamento para a aquisição de empresas e ativos (Acquisition Finance) ;
• Financiamento de projetos de infraestrutura (Project Finance) ;
• Assessoria em contratos bancários diversos no setor empresarial, com intermediação bancária , dentre outras operações;

Metodologia

RFI - Reestruturação Financeira
A Reestruturação Financeira visa inverter a tendência de queda na geração de valor das
empresas
de nossos clientes, restabelecendo seus níveis de liquidez, solvência, competitividade e rentabilidade.
A Primex desenvolveu uma metodologia de trabalho que tem sido aplicada em diferentes empresas com alta
taxa de sucesso. As etapas do processo de Reestruturação Financeira podem ser visualizadas no diagrama abaixo:
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Mix de Produtos e Serviços Financeiros da Primex
Além da área de auditoria tributária, a Primex oferece um mix de serviços no mercado financeiro. O diagrama abaixo ilustra as principais opções
que o mercado oferece, como alternativas às empresas, e de acordo com as suas necessidades:
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Outras árreas de Atuação : Mercado de Capitais

Como já mencionamos, a Primex não pensa pequeno. Porque a Primex simplesmente nao tem o
direito de pensar pequeno. Pois só pensando grande é que se constrói algo grandioso e se faz a
diferença. Dessa forma a Primex assessora empresas que também possuam esta filosofia,
almejando seu próprio crescimento: dobrar seu faturamento, construir novas instalações,
planejar fusão com outras empresas do setor, ou ingressar no mercado internacional, abrir

capital, etc. para que juntos possamos desenvolver um Brasil melhor, um país que queremos - e de que
possamos realmente nos orgulhar. Por isso, nós pensamos grande, pensamos globalmente! Não tem a ver
com dinheiro, tem a ver com grandeza, com realização!
De acordo com dados oficiais do Banco Central do Brasil, no que tange a Investimento
Estrangeiro Direto, o país segue a tendência dos mercados mais evoluídos, com grande entrada
de capitais na economia doméstica por parte de estrangeiros. Além disso, os investidores institucionais
administram uma fatia cada vez mais significativa dos ativos financeiros e da poupança. Atualmente, os fundos
de pensão, os fundos de previdência privada, as seguradoras, as tesourarias dos bancos, as instituições
de fomento e os fundos de wealth management detêm quase a totalidade de todos os ativos financeiros.

Por conta disso e de todo o contexto macroeconômico, a Primex atua também nos mercados de
capitais, trabalhando em operações de investimentos no setor produtivo por meio de ativos privados (Private
Equity e Venture Capital),, em operação de fusões e aquisições, assessorando na operação de controle
societário, contratos complexos, avaliação de empresas (cálculo de EBITDA), e também na abertura de capital
(Initial Public Offering-IPO), dentre outras operações, sejam financeiras ou no âmbito da regulamentação no
CADE, executando todo o trabalho de Compliance e Due Diligence.
A Primex é uma empresa múltipla em vantagens, com amplo nível de relacionamento no mercado, para que possa
proporcionar a melhor equipe de gestão profissionalizada , seja na área tributária ou financeira.

Fusões e Aquisições - M&A
PFN - Project Finance

Para auxiliar nossos clientes a aproveitarem as oportunidades criadas por grandes
projetos de
infraestrutura, oferecemos assessoria na estruturação de modelos de financiamento para a captação de recursos
junto aos órgãos de fomento como BNDES e fundos de investimentos. Os serviços, nessa atividade, incluem
todo o ciclo de projetos através da identificação de players, modelagem financeira,também negociação de riscos e
retornos, modelagem das formas de implantação do projeto e captação de recursos.

AFV - Operações de Aquisições, Fusões e Vendas de Empresas
Coordenação

de
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o
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isando a melhor transação para o cliente, em processos de compra, venda, joint ventures e alianças
estratégicas. Serviços independentes e objetivos, através de soluções criativas para os clientes.

Planos de Negócios para start up de novos Empreendimentos e Empresas em Processo de Recuperação.
A Primex assessora as empresas nos processos de estruturação e negociação de operações de investimentos, modelo
CAPEX, junto aos órgãos de fomento nacionais e internacionais, diagnosticando e elaborando as propostas
para que sejam aprovadas, dentro das condições de prazos, carências e taxas adequadas ao negócio de nossos
clientes. Porque nós agimos localmente, mas pensamos globalmente ! Faça sua empresa pensar grande também!

Área Societária
Entre as atividades da área Societária da Primex, destacam-se:
• Constituição e estruturação de sociedades, associações e fundações;
• Obtenção de autorizações para sociedades, associações e fundações estrangeiras funcionarem no País;
• Reorganizações societárias: aquisições de participações societárias e transferências de ativos, fusões, incorporações;
• Joint ventures e alianças estratégicas;
•Assessoria na elaboração de atas, contratos sociais, estatutos sociais, alterações contratuais ou estatutárias,
acordos de acionistas e de sócios, regulamentos e regimentos
administrativos internos, códigos
de ética, procurações e quaisquer outros documentos societários de rotina das sociedades, associações
e fundações; incluindo a organização e a atualização de livros e documentos societários;
• Orientação de condutas em assembleias gerais, reuniões de sócios, administradores e conselheiros;
• Auditorias legais e Representação dos clientes, na qualidade de sócios e/ou acionistas, perante a sociedade brasileira.

Inffraestrutura
Atenta à importância estratégica do setor para o desenvolvimento sustentável do país, a área de Infraestrutura do
Demarest atua nos projetos ligados à engenharia pesada – como transporte e logística (aeroportos,
portos, rodovias, hidrovias, ferrovias, mobilidade urbana), saneamento e energia, entre outros.

Assessorando seus clientes com foco no oferecimento de soluções atuais e estruturadas, bem como na
consistente identificação e mitigação de riscos envolvidos em todo o ciclo de desenvolvimento e implantação
de empreendimentos, a área presta serviços de:
• consultoria e negociação em licitações, contratos administrativos, permissões, autorizações, concessões
e parcerias público-privadas (PPP);
• assessoria na estruturação e negociação de projetos de geração, transmissão e distribuição de energia; e
• assessoria em todos os aspectos regulatórios relativos a infraestrutura.
Em parceria com as demais áreas , a área de Infraestrutura presta um atendimento integral aos clientes,
em todos os aspectos jurídicos de seus projetos (licitatórios, administrativos, contratuais, comerciais, bancários,
financeiros, societários, tributários, trabalhistas, ambientais, fundiários e imobiliários, entre outros).
É importante reforçar que a P r i m e x possui parcerias com as mais renomadas bancas de
advocacia do País, em São Paulo, e conta com os mais importantes Bancos e
Fundos de Investimentos operando em território brasileiro, bem como os maiores Gestores de
Fundo, todos credenciados pela Associação Brasileira de Private Equity-A
A B V C A P ; também
corretoras integrantes d a A s s o c i a ç ã o N a c i o n a l d e C o r r e t o r a s d e D i s t r i b u i ç ã o d e T í t u l o s
e Valores Mobiliários - ANCORD e Associação
Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais - A N B I M A , cujas operações obedecem
às
regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários-C
CVM; Também quando for o caso, à Central
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, C E T I P S . A . - M e r c a d o s O r g a n i z a d o s ,
e à nova bolsa de valores B M & F / B O V E S P A .Esteja certo de q u e a P r i m e x é u m a
consultoria global, completa! Porque nós agimos localmente, mas pensamos globalmente ! Faça
sua empresa pensar grande também!

Setor de Energia
Devido à grande relevância do conceito de sustentabilidade e dada a necessidade de gerenciamento eficaz
da matriz energética brasileira, a Primex ingressa também prestando consultoria especializada, juntamente
com profissionais técnicos da área energética e assessoria jurídica de primeira linha. Dentre as atividades da
área de Energia, podem-se destacar:
• Atuação consultiva e contenciosa junto as agências reguladoras de energia (ANEEL, ANP e agências
estaduais), órgãos correlatos (ANA, IBAMA, agências estaduais, DNPM, Funai etc.) e demais outorgadas (geração,
transmissão, distribuição ou comercialização de energia elétrica, petróleo e gás) em todas suas etapas (obtenção,
construção e manutenção);
• Assessoria nas questões que envolvem a legislação ambiental aplicada ao setor energético;
• Representação de clientes em ações judiciais e arbitragens envolvendo a comercialização de energia elétrica,
bem como em projetos de desenvolvimento e construção de usinas elétricas de todos os tipos;
• Realização de Due Diligence Energética – DDE, a fim de possibilitar que grandes consumidores gerenciem
sua energia de forma eficaz, ambientalmente sustentável e financeiramente lucrativa.
• Negociação, elaboração e revisão de contratos celebrados no âmbito do setor elétrico (contratos de compra e venda
de energia, contratos de interconexão etc.) e de atividades relacionadas, tais como contratos de construção;
• Assessoria no desenvolvimento de projetos ligados a energia a partir das mais diversas fontes e em
todas as atividades ligadas ao setor; Realização de operações societárias envolvendo empresas atuantes
no setor, atendendo às especificidades da legislação setorial;
• Project Finance e restruturação de dívidas de empresas do setor; e
• Prestação de consultoria estratégica e representação em demandas de natureza trabalhista, sempre com atenção
às necessidades e peculiaridades do setor de energia.

Setor Imobiliário
A Primex também presta consultoria na área imobiliária, principalmente no segmento de imóveis de alto
padrão, atuando juntamente com incorporadoras, fundos imobiliários e investidores deste setor. Dentre as
atividades desempenhadas pela Primex , destacam-se :
Contratos imobiliários relacionados a imóveis urbanos tais como, de compra, venda, locação, comodato, permuta,
construção civil, instituição de direito de superfície, contratos de empreitada, administração e gerenciamento, servidão,
usufruto, etc;
• Contratos imobiliários relacionados a imóveis rurais tais como, arrendamento e parceria rural, instituição de direito
de superfície, contratos agrários, garantias rurais (penhor agrícola, hipoteca de imóvel rural);
• Estruturação jurídica, contratual e de investimentos em empreendimentos imobiliários de uso múltiplo como
shopping centers, escritórios, hotéis, parques temáticos, escritórios virtuais, condomínios industriais, loteamentos
residenciais e mistos;
• Estruturação de garantias reais às operações de investimentos direto e financiamento, bem como às operações
de reestruturações de dívida;
We act locally, but We think globally!

• Estruturação de investimentos estrangeiros em imóveis: Investimento Direto, Sociedades de Propósito Específico,
Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo de Investimento em Participações;
• Financiamento Imobiliário: securitização de recebíveis imobiliários, emissão de certificados e letras imobiliárias,
emissão de certificados de recebíveis imobiliários, montagem e análise de estruturas de investimento através de dívida,
investimento societário ou em imóveis; e
• Consultoria em Direito Imobiliário e Urbanístico.
• Prestação de consultoria estratégica e representação em demandas de natureza trabalhista, sempre com atenção
às necessidades e peculiaridades do setor de energia.

Agronegócio
Assessoria em Operações do Agronegócios, Ambiental e Direito Agrário
Dada a importância histórica do papel do agronegócio na Balança Comercial do Brasil, A Primex também assessora
grandes grupos na condução de contratos que envolvam conhecimento técnico sobre legislação, regulamentação,
contratos de exportação e aduaneiros, preços de commodites, cotação na Bolsa de Chicago, etc.
• Atua na análise, revisão e elaboração de títulos de crédito, principalmente os de natureza rural, e operações envolvendo
Cédula de Produto Rural (CPR) e os títulos privados de financiamento do agronegócio (CDA/WA, CDCA, LCA e CRA);
• No desenvolvimento dos contratos e operações comerciais, financeiras, de parceria, joint ventures e operações
de troca (barter);
• Na análise, revisão e elaboração de contratos de natureza agropecuária, incluindo contratos de parceria rural, arrendamento
rural, financiamento, integração, compra e venda de commodities agrícolas, e contratos na esfera do direito ambiental
e agrário, dentre outros;

Consultoria Ambiental: foco na Sustentabilidade
A Primex está atualizada com a questão ambiental e ao mesmo tempo com o trade-off entre processos produtivos e degradação
do meio ambiente. Objetivando essa maximização, por meio de parcerias estratégicas, com profissionais qualificados na
área, assessoramos empresas em questões ambientais, sempre estudando as regulamentações de agências reguladoras e
outros órgãos governamentais, como ANA, IBAMA, agências estaduais, DNPM, Funai etc. Entre as atividades da área de
Meio Ambiente, destacam-se:
• Licenciamento ambiental e estudos de impacto ambiental;
• Orientação para obtenção e regularização de licenças e alvarás;
• Negociação e remedição de passivos ambientais;
• Consultoria e avaliação de projetos referentes a mudanças climáticas, biodiversidade e biotecnologia;
• Contencioso administrativo e judicial em todos os níveis. A PRIMEX é uma consultoria global, completa para a sua empresa!

We act locally, but We think globally!

www.primexconsultoria.com.br

Rua Ozório Duque Estrada, n0 10
Jardim Social - Curitiba-PR

Fone:0xx (41) 3154 0711
Certificação Agente Autônomo

Nós pensamos grande, porque pensamos globalmente !

