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Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

De: Sandra Klar <sklar@g.globo>
Enviado em: quinta-feira, 12 de agosto de 2021 14:13
Para: Matheus Cayke das Virgens de Jesus
Cc: Carlos Henrique Mendonca; #P&A CENTRAL ION; Raphael Rezende; Fabio Costa; 

Sofia Oliveira; Beatriz Pessoa; Bruno Felberg; Bueno; Claudio; Carlos Roque 
Abrahão da Silva; Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

Assunto: RES: Validação de Homologação de Produtora

Boa tarde Matheus 
 
Validamos a D2, que continua trabalhando conosco. 
Desculpe a demora.  
 
abs 
 

 
 

De: Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 12 de agosto de 2021 12:58 
Para: Sandra Klar <sklar@g.globo> 
Cc: Carlos Henrique Mendonca <chenrique@g.globo>; #P&A CENTRAL ION <P&A-Central-ION@g.globo>; Raphael 
Rezende <raphael.rezende@g.globo>; Fabio Costa <fabioc@g.globo>; Sofia Oliveira <sofia.oliveira@g.globo>; Beatriz 
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Pessoa <beatriz.pessoa@g.globo>; Bruno Felberg <bruno.felberg@g.globo>; Bueno <bueno@g.globo>; Claudio 
<claudio.amaral@g.globo>; Carlos Roque Abrahão da Silva <roque@cpb.org.br>; Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da 
Silva <luis.silva@cpb.org.br> 
Assunto: ENC: Validação de Homologação de Produtora 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde, Sandra! 
  
Estou reenviado o e-mail abaixo, conforme conversado com o Carlos Roque. 
  
Aguardamos o seu retorno  
  
Atenciosamente, 

 
Matheus de Jesus | Aquisições e Contratos 
Fone: +55 11 4710-4136 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
Brazilian Paralympic Committee 
Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro 
Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – São Paulo – SP 
CEP: 04.329-000 – www.cpb.org.br 
  

De: Claudio <claudio.amaral@g.globo>  
Enviada em: quarta-feira, 11 de agosto de 2021 20:18 
Para: Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br> 
Cc: Carlos Henrique Mendonca <chenrique@g.globo>; #P&A CENTRAL ION <P&A-Central-ION@g.globo>; Raphael 
Rezende <raphael.rezende@g.globo>; Fabio Costa <fabioc@g.globo>; Sofia Oliveira <sofia.oliveira@g.globo>; Beatriz 
Pessoa <beatriz.pessoa@g.globo>; Bruno Felberg <bruno.felberg@g.globo>; Bueno <bueno@g.globo>; Sandra Klar 
<sklar@g.globo>; #P&A ENTRETENIMENTO E ESPORTES <P&AENTRETENIMENTOEESPORTES@g.globo> 
Assunto: RES: Validação de Homologação de Produtora 
  
Matheus, boa noite. 
  
+ Ilana Silva do P&A. 
  
Abs, 
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De: Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 11 de agosto de 2021 18:34 
Para: Claudio <claudio.amaral@g.globo> 
Cc: Carlos Henrique Mendonca <chenrique@g.globo>; #P&A CENTRAL ION <P&A-Central-ION@g.globo>; Raphael 
Rezende <raphael.rezende@g.globo>; Fabio Costa <fabioc@g.globo>; Sofia Oliveira <sofia.oliveira@g.globo>; Beatriz 
Pessoa <beatriz.pessoa@g.globo>; Bruno Felberg <bruno.felberg@g.globo>; Bueno <bueno@g.globo>; Sandra Klar 
<sklar@g.globo> 
Assunto: Validação de Homologação de Produtora 
  
Boa tarde, Claudio! 
  
Hoje realizamos o pregão eletrônico para futura contratação da empresa que transmitirá nossos 
eventos, o pregão encontra-se suspenso para realizar diligência quanto à homologação da 
empresa pelo Grupo Globo. 
  
O vencedor provisório é a empresa D2 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI inscrita sob 
o CNPJ 44.385.870/0001-00 constante na Lista de Produtoras Homologadas, precisamos 
agora desta validação. 
  
Atenciosamente, 
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Matheus de Jesus | Aquisições e Contratos 
Fone: +55 11 4710-4136 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
Brazilian Paralympic Committee 
Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro 
Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – São Paulo – SP 
CEP: 04.329-000 – www.cpb.org.br 
  

De: Sandra Klar <sklar@g.globo>  
Enviada em: quinta-feira, 17 de junho de 2021 16:47 
Para: Claudio <claudio.amaral@g.globo>; Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br> 
Cc: Carlos Henrique Mendonca <chenrique@g.globo>; #P&A CENTRAL ION <P&A-Central-ION@g.globo>; Raphael 
Rezende <raphael.rezende@g.globo>; Fabio Costa <fabioc@g.globo>; Sofia Oliveira <sofia.oliveira@g.globo>; Beatriz 
Pessoa <beatriz.pessoa@g.globo>; Bruno Felberg <bruno.felberg@g.globo>; Bueno <bueno@g.globo> 
Assunto: RES: Atualização Lista de Produtoras Homologadas  
  
Boa tarde 
  
Já havíamos passado a relação para o Daniel. 
  
abs 
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De: Claudio <claudio.amaral@g.globo>  
Enviada em: quinta-feira, 17 de junho de 2021 16:24 
Para: Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br> 
Cc: Carlos Henrique Mendonca <chenrique@g.globo>; #P&A CENTRAL ION <P&A-Central-ION@g.globo>; Raphael 
Rezende <raphael.rezende@g.globo>; Fabio Costa <fabioc@g.globo>; Sofia Oliveira <sofia.oliveira@g.globo>; Beatriz 
Pessoa <beatriz.pessoa@g.globo>; Bruno Felberg <bruno.felberg@g.globo>; Bueno <bueno@g.globo> 
Assunto: RES: Atualização Lista de Produtoras Homologadas  
  
Boa tarde Matheus, tudo bem? 
Estamos direcionando a solicitação para a Ilana Silva, do departamento que aloca os recursos de Unidades Móveis, para 
lhe responder, ok? 
  
Abraços, 
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De: Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 17 de junho de 2021 13:07 
Para: Claudio <claudio.amaral@g.globo> 
Cc: Carlos Henrique Mendonca <chenrique@g.globo> 
Assunto: Atualização Lista de Produtoras Homologadas  
  
Boa tarde, Claudio e Henrique! 
  
Gostaria de solicitar, gentilmente, a lista das produtoras homologadas pelo Grupo Globo para 
podermos ter esta informação atualizada nos sistemas do Comitê Paralímpico Brasileiro. 
  
Desde já, agradeço pela atenção de sempre. 
  
Atenciosamente, 

 
Matheus de Jesus | Aquisções e Contratos 
Fone: +55 11 4710-4136 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
  
Brazilian Paralympic Committee 
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Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro 
  
Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – São Paulo – SP 
  
CEP: 04.329-000 – www.cpb.org.br 
  
**************************************************************** Este e-mail e seus anexos são para uso 
exclusivo do destinatário e podem conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser 
parcial ou totalmente reproduzidos sem o consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-
mail ou seus anexos é proibida. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o 
imediatamente. This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information 
which is confidential and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. 
Any unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, 
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mail ou seus anexos é proibida. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o 
imediatamente. This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information 
which is confidential and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. 
Any unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, 
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