
Grupo WhatsApp   Pousada Aurora 

 

19/12/20, 09:16 - As mensagens e chamadas são encriptadas ponto a ponto. Ninguém fora desta 

conversa, nem mesmo o WhatsApp, pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais. 

19/12/20, 09:16 - Criou o grupo "Pousada Aurora" 

19/12/20, 09:18 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/12/20, 09:22 - Joaquim Carvalhal: Faltou apenas acrescentar neste estudo no seguinte. 

A baixa contratação de mão de obra só e possível se for substituída pelos proprietários. 

Porque o serviço deve sempre estar de acordo com as vendas. 

19/12/20, 09:59 - +351 916 298 740: Olá bom dia sr Joaquim, vamos agora rever e aprofundar 

todas essas informações, muito obrigado pela pesquisa e pela sua disponibilidade 

19/12/20, 11:28 - Joaquim Carvalhal: Vamos a isso. 

Independente de se concretizar ou não está vossa iniciativa, tudo o que for feito, serve como  

aprimoramento intelectual geral. 

Até+ 

20/12/20, 10:20 - Joaquim Carvalhal: Hoje, domingo, 20 de dezembro de 2020, foi publicado no 

final da  

pagina, https://www.pousodaserra.com/andre  

O relatório técnico da vistoria feita recentemente a todo o espaço da pousada Aurora. 

 

SDS 

20/12/20, 22:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/12/20, 22:37 - +351 916 298 740: Boa noite, em anexo enviamos os melhoramentos que 

conseguimos captar e achamos importantes do relatório técnico enviado. Se o plano se 

concretizar esta será a lista a ser analisada e melhorada para futuras manutenções na pousada 

no mês em que estiver a ser remodelada e preparada por nós. 

Obrigada por nos conseguir facultar este tipo de informações bastante importantes 

21/12/20, 12:02 - Joaquim Carvalhal: Vou verificar... 

21/12/20, 12:07 - Joaquim Carvalhal: Esta pagina no face, pode trnasmitir a realidade da oferta 

e procura por empregos e outras necesidades 

 

PARATY EMPREGOS E OPORT de empregoss   



https://www.facebook.com/groups/1124541044243340/ 

21/12/20, 12:10 - Andre Neto: Bom dia , já estou a seguir a página obrigado 

21/12/20, 12:10 - Andre Neto: Também encontrei esta que pode ser útil 

21/12/20, 12:10 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

21/12/20, 12:24 - Joaquim Carvalhal: ???? 

22/12/20, 22:52 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar uns vídeos que acabei de receber de Paraty, 

onde caiu muita chuva a tarde. 

Não sei se atingiu a cidade. 

Está fazendo aniversário daquela enchente que passei. 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: Patrimônio!!! 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: Trindade ???? 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: Chuvas intenssas , preocupante ?? 

22/12/20, 22:53 - Joaquim Carvalhal: E na cidade como está? 

22/12/20, 23:44 - Andre Neto: Pelo que vi não atingiu o centro 

22/12/20, 23:44 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

22/12/20, 23:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

29/12/20, 20:13 - Joaquim Carvalhal:  

https://www.instagram.com/tv/CI8pXYMjeDI/?igshid=1af3rlfes42n7 

30/12/20, 17:01 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

07/01/21, 21:24 - Joaquim Carvalhal: Como faço para comprar cada jogo ou aposta nestes sites 

em baixo.? 

 

É por debito em cartão de multibanco ou cartão de credito ou transferência bancaria? 

O meu nome fica obrigatoriamente registado em cada um destes sites de jogos? 

 

Betclic.pt Silema 



 

Placard.pt placard.pt 

 

Google Google Play App 

 

PlayStation Network London 

 

Google Google Play Ap65 

 

StreamElements Gmbh Burg 

 

Steam Purchase Seattle 

07/01/21, 21:27 - Andre Neto: Só conheço a betclic e a placard, já tive conta nas duas. 

Dão todas as formas de pagamento, a que eu usava era transferência bancária 

07/01/21, 21:27 - Andre Neto: Sim o nome tem que ficar registado 

07/01/21, 21:27 - Andre Neto: Nome , cartão cidadão 

07/01/21, 21:27 - Andre Neto: É obrigatório ter os dados todos 

07/01/21, 21:32 - Andre Neto: A betclic e placard são casas de apostas de desporto e casino.  

PlayStation é consola e sei que dá para comprar jogos online também 

07/01/21, 21:32 - Andre Neto: Steam também é de jogos ! As outras não conheço 

07/01/21, 21:38 - Andre Neto: https://store.playstation.com/pt-pt/latest 

 

https://m.betclic.pt/perguntasfrequentes?category=8 

 

https://www.placard.pt/termos-e-condicoes 

 

https://store.steampowered.com/?l=portuguese 

07/01/21, 23:41 - Joaquim Carvalhal: ???? 

13/01/21, 16:00 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim tudo bem?  

Temos uma questão para lhe fazer em relação ao site. Estivemos a falar com algumas empresas 

de marketing para ter uma noção de quanto custa fazer um site e deparamo nos com uma duvida,  



supostamente o domínio do site: .com.br, aqui em Portugal, pertence sempre a empresa, ou seja 

a pessoa que está lá pode deitar o site a baixo porque pagou por ele e está no seu direito mas o 

domínio pertence à empresa e pode ser reutilizado para fazer um site novo pois como já existe 

a alguns anos aparece em primeiro lugar no Google comparando com um domínio novo. 

Não sabemos se no Brasil funciona de igual forma, queríamos perguntar se tem algum 

conhecimento sobre esse assunto 

13/01/21, 16:56 - Joaquim Carvalhal: O site domínio aurorapousada.com.br estava inicialmente 

em nome de um anterior arrendatário, que ficou a data de o colocar em meu nome.  

Pode-se ver como esta a atual situação. Vou abordar o assunto com o meu procurador e logo que 

tenha algo eu comunico para vcs. 

Quanto a empresas de marketing, devem tentar se as existentes em Paraty oferecerão preços 

mais vantajosos.  

 

Para saber a quem pertence um domínio,  aceda o seguinte link 

 

https://www.whois.com/whois/aurorapousada.com.br 

 

owner:       adenicio dos remedios (proprietário). 

13/01/21, 16:59 - Joaquim Carvalhal: Entretanto o dominio pousadaaurora.com.br pertence a 

Thaiane 

 

podem verificar aqui 

 

https://www.whois.com/whois/pousadaaurora.com.br 

13/01/21, 17:02 - +351 916 298 740: Pois, então temos que criar um domínio novo. 

Nós também vamos ver empresas em paraty mais em conta porque cá em Portugal são muito 

caras  

Obrigada ?? 

13/01/21, 17:20 - Joaquim Carvalhal: Tem uma empresa - Caio Padua - Soluções em Web-

Marketing - que não devem de momento consultar, porque é a mesma que faz o atual site da 

pousada para a Thaiane. 

 

Também é a mesma que consta do atual domínio em nome do Adenicio dos Remedios. 



 

Assim, dentro alguns dias que vou pedir ao meu procurador para falar com o Adenecio e tentar 

que o domínio venha para o meu nome. 

 

Mas quanto ao site, podem tratar deste assunto quando estiverem em Paraty. É coisa que se faz 

muito rápido. 

Se for necessário fazer um site para os primeiros tempos, eu consigo faze-lo, basta só obter 

fotos e filmagens do espaço.  

O site do pouso da serra foi feito por mim bem como a sua manutenção.  

https://www.pousodaserra.com/pouso 

O importante é se obter boas fotos. 

Só mais um pormenor. 

O brasileiro reserva muito por plataformas. Sabem que uma reserva feita por um booking ou 

outros do género, é mais seguro. 

Claro que ter um site é sempre bom, mas, mais importante é a pagina do facebook com a 

quantidade de gostos e os comentários. E esse esta fora de qustão. 

13/01/21, 17:29 - Joaquim Carvalhal: Se quiserem pode-se fazer o registo do domínio  

www.aurorapousada.com 

O que acham? 

13/01/21, 17:29 - Joaquim Carvalhal: Que neste momento está livre. 

13/01/21, 17:30 - +351 916 298 740: Nos hoje também tivemos um reunião no zoom com uma 

empresa que tem software de reservas, chama se cloudbeds, basicamente podemos colocar a 

hiperligacao no site da pousada com reserva imediata que vai dar diretamente a página do 

software para efetuar uma reserva segura. Dão nos bastantes benefícios de gestão de reservas 

e tentam ao máximo que o hóspede reserve diretamente connosco para não pagar taxas no 

Booking e outros. Mas como é lógico queremos estar  

visíveis em todas as plataformas de reservas e conseguimos visualizar as mesmas ao minuto 

através do telemóvel pc ou tablet com este software. 

13/01/21, 17:32 - +351 916 298 740: Por nos pode ser, desde que não ser .com.br não faça 

diferença 

13/01/21, 17:33 - +351 916 298 740: Já que fazer o site lá em paraty é rápido e tb nos consegue 

fazer um se não arranjarmos uma empresa vamos deixar esse assunto para quando chegarmos 

lá então 



13/01/21, 17:34 - Andre Neto: Quanto as fotos e filmagens também já estamos acompanhar uns 

trabalhos  

interessantes de pessoas de la de paraty 

13/01/21, 17:34 - Andre Neto: https://instagram.com/euamoparaty?igshid=1gafdtyj5zjnb 

13/01/21, 17:35 - Andre Neto:  

https://instagram.com/querofotosincriveis?igshid=19gqqdcsfp0ya 

13/01/21, 17:35 - Joaquim Carvalhal: A propriedade do registo não implica que o site fique no 

ar. O primeiro que chegar, é que fica com o nome. 

Se quiserem eu faço isto mesmo agora (não e caro) e quando voces estiverem em Paraty, entra 

em acerto de contas. 

Diga-me algo 

13/01/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: O valor anual de alojamento do meu site é de 120€. Não 

tem mais custos. Claro que não pago a concepção nem manutenção. 

13/01/21, 17:39 - +351 916 298 740: Sim agradecemos, facilita nos bastante, depois diga-nos o 

valor ?? 

13/01/21, 17:40 - Joaquim Carvalhal: Vou já tratar deste assunto e quando tiver um retorno 

oficial do registo eu comunico. 

Até já 

13/01/21, 17:41 - Andre Neto: Obrigado até já . Nós também estamos a fazer um plano de toda 

gestão e política de reservas quando tiver terminado deixamos aqui no grupo 

13/01/21, 17:49 - Joaquim Carvalhal: ???? 

13/01/21, 18:08 - Joaquim Carvalhal: Já esta registado em emu nome. 

Podem verificar aqui 

 

https://pt.godaddy.com/whois/results.aspx?checkAvail=1&domain=pousadaurora.com 

13/01/21, 18:11 - Joaquim Carvalhal: Só mais uma informação. 

No passado mes de dezembro, legalizei a casa da Aguda, para Al Alojamento local, porem não 

vamos operar ainda no mercado de hospedagem. Somente quando este surto pandémico findar 

Também fiz e registei o site em meu nome https://www.praiadaguda.com/ 

13/01/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: Alias o nome foi registado como Varandas do Mar. 

13/01/21, 18:13 - +351 916 298 740: Ok obrigada quanto ficou? Podemos enviar lhe já o dinheiro 



13/01/21, 18:18 - +351 916 298 740: A pousada aurora já está legalizada na prefeitura certo ? 

Ou quando o sr André abrir atividade empresarial la temos que voltar a registar a pousada para 

termos permissão de funcionamento? Temos algumas dúvidas a cerca disso. 

Já estivemos a pesquisar sobre como abrir uma empresa la e foi isto que conseguimos reter : 

13/01/21, 18:19 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/01/21, 18:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/01/21, 18:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/01/21, 18:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/01/21, 18:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/01/21, 18:23 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/01/21, 18:23 - Joaquim Carvalhal: Não, Não se preocupem. Todo este investimento inicial 

será feito por mim. Depois quando e se realmente forem para lá, acertamos as contas. Tudo a 

seu tempo. 

Vou juntar o recibo deste custo para iniciarem uma conta corrente. 

Quando for necessário fazer o site, se me derem o material em em um dia faço tudo. Se tiver 

muita complexidade, pode demorar um pouco mais. Depois com tempo voces contratam um 

profissional. 

13/01/21, 18:30 - Joaquim Carvalhal: A pousada Aurora, tem permissão de funcionamento, ma, 

deverão tratar de toda a papelada quando la chegarem. Tenho uma pessoa de confiança que trata 

de toda a parte burocrática. Porem, devem se inteirar dos aspetos legais. 

Estive recentemente almoçando com o Andre e disse-lhe que deve tentar saber junto as 

autoridade brasileiras em Portugal, melhor será o Consulado do Brasil em Lisboa, sobre ele obter 

a nacionalidade brasileira por ser filho de brasileiro. É a forma mais direta e sem hipóteses de 

armar alguma dificuldade. É claro na Lei. 

Depois dele ser brasileiro o filho também é direto. 

13/01/21, 18:52 - +351 916 298 740: Ok obrigada, nos já tentamos contactar com eles e já 

enviamos email para tentar ajudar , o consulado do Brasil respondeu nos logo a dizer que aqui 

em Portugal nos orientam com a documentação necessária, mas do consulado português ainda n 

conseguimos obter nenhuma resposta estamos a aguardar 

13/01/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: O consulado portugues no Brasil (julgo eu), não deve se 

manifestar, uma vez que o assunto não tem a interferência neste processo. 

O Andre, deve fazer prova da sua filiação através de uma certidão de nascimento narrativa e 

juntar uma certidão minha emitida no Brasil.  

Ou seja, tudo dever passar por organismos brasileiros. Devem ter em conta que a burocracia em 

todos os organismos brasileiros é uma coisa perfeitamente normal. 



Se precisarem de algum documento meu, devem avisar para que eu providencie com alguém do 

Rio de Janeiro. 

 

Devem procurar informações qual a possibilidade de um cidadão estrangeiro obter o CPF no 

Brasil. O CPF  

corresponde ao NIF portugues. Sem esse documento não se consegue fazer nada no Brasil. 

13/01/21, 21:25 - +351 916 298 740: Ok vamos tentar resolver esses assuntos com o consulado 

o mais rápido possível obrigada ?? 

13/01/21, 22:35 - Joaquim Carvalhal: Deixo aqui alguns links diretos para a vossa pesquisa ser 

mais objetiva. 

No site do Portal Consular, tem uma vasta informação oficial sobre as diversas questões que se 

apresentam para vocês. 

No final existe um link sobre dicas de “saúde do viajante”. Deve ser pedido um documento ao 

SNS de Portugal, que tenha validade no Brasil, onde o viajante tem direito a assistência medica 

gratuita. 

Espero que ajude e boa leitura. 

 

 

CPF- Cadastro de Pessoas Físicas 

Consultar primeiro aqui 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/outros-servicos/cpf 

 

Depois pode consultar este link 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-

fisicas-cpf/assuntos- 

relacionados/perguntas-e-respostas#Resposta2 

 

Informações sobre “antes de Viajar”. 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/antes-de-viajar 

 

Naturalizações Brasil 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/brasileiros-naturalizados 

 



Outra forma de obter a nacionalidade brasileira. 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/brasileiros-natos 

(...) O registro consular de nascimento é, portanto, suficiente para conferir aos filhos de 

brasileiro(a) nascidos no exterior a nacionalidade brasileira, sem a necessidade de formalidades 

posteriores ou o cumprimento de requisitos para a sua confirmação. É necessário, contudo, que, 

tão logo possível, a certidão de nascimento consular seja transcrita no 1º Ofício de Registro 

Civil de Pessoas Naturais da Comarca do domicílio do interessado, ou no 1º Ofício de Registro 

Civil de Pessoas Naturais do Distrito Federal (caso não resida no Brasil), para que possa ter 

plenos efeitos em território nacional. (...) 

 

Perguntas Frequentes  

NACIONALIDADE BRASILEIRA 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/perguntas-frequentes 

 

Saúde do Viajante 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/antes-de-viajar/saude-do-viajante 

14/01/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/01/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/01/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/01/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/01/21, 14:33 - Joaquim Carvalhal: Bons dias. 

Acabei de efetuar o pedido para registrar o nome "Pousada Aurora Paraty", em meu nome, no 

INPI.  

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Caso seja aceite mais ninguém pode usa-la em 

Paraty e Rio de  

Janeiro. Vai demorar algum tempo, mas julgo que não vai existir obstáculos. 

Vou deixar aqui copias dos os docs que foram necessários para esta primeira fase, com a data 

de hoje. 

 

Ate + 

14/01/21, 17:09 - +351 916 298 740: Ok sr Joaquim obrigada assim garantimos o nome da 

pousada. 

Até já??? 



14/01/21, 17:15 - Joaquim Carvalhal: Quanto a propriedade do site www.aurorapousada.com.br, 

é quase certeza, repito quase, que ele continue em nosso poder. Logo que possa vou fazer contato 

com o dito  

Adenecio para total esclarecimento. 

Vamos deixar a atual pagina da pousada no face, para posterior negociação com o atual 

arrendatário. Quem sabe. eu consiga uma boa negociação. 

Mas aqui, eu gostava de não colocassem este meu pensamento como dado adquirido. Vamos dando 

um passo de cada vez. 

Qualquer duvida, não hesitem em me dizer. 

Ate+ 

14/01/21, 21:01 - Andre Neto: Ok era muito bom . A seu tempo vemos se deu então , obrigado ! 

Até já 

23/01/21, 13:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/01/21, 13:03 - Joaquim Carvalhal: Só para vosso conhecimento, das movimentações de 

impostos que incide sobre os imoveis em Paraty-RJ, da responsabilidade dos proprietários. Ter 

em conta que todos ainda pagam um imposto a parte designado SPU. por se encontrarem em uma 

zona da marinha. 

 

Hoje  efetuei o pagamento do IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano , que corresponde ao 

nosso IMI. 

Como podem ver o valor de 4 mil reais, equivale a +/- 620€. 

Ainda tem outro imposto intitulado SPU -imposto cobrado a todas os imoveis em área da marinha 

sic."É considerada área de marinha a faixa 33 metros medida a partir da maré média do ano de 

1831. " 

O valor do SPU da prédio da Pousada é de +/- 2 mil reais por ano. Cerca de 210€. 

 

Assim, o prédio da pousada para por ano em impostos territoriais o valor de 6.500 reais ou 860 

euros. 

23/01/21, 13:05 - Joaquim Carvalhal: Caso pretendam ter uma pequena ideia das necessidades 

burocráticas sobre imóveis em Paraty e um pouco no RJ. 

deixo em baixo este link. 

 

http://www.imobiliariaparaty.com.br/casasparaty.php 



24/01/21, 02:08 - +351 916 298 740: Fixe obrigada!! Assim conseguimos simular melhor as 

despesas que vamos ter 

29/01/21, 09:23 - Joaquim Carvalhal: Bom dia! 

 

Hoje enviei um email para a pousada (junto em baixo o seu conteúdo), abordando o tema do ativo 

das paginas da pousada nas redes sociais.  

Vamos aguardar a resposta deles. 

 

Teor do email. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bom dia Giuliano 

 

Volto de novo para dar continuidade a resposta ao seu ultimo email onde o tema principal 

pretende-se com data que marca o fim de contrato que existe com a pousada Aurora. 

 

Claro que tendo em conta que de momento a pousada esta em modo de venda e que existe o 

propósito de se poder conceder-lhe mais alguns meses para compensar o período que esteve 

parado no ano de 2020, devido as imposições municipais devido a pandemia,  torna-se necessário 

falar-se de um assunto, até agora não abordado, que diz respeito as paginas existentes da 

pousada Aurora nas redes sociais, como o Facebook, Instagram e o site da pousada. 

 

 O que pode me dizer sobre este assunto. 

 

Gostava de o ouvir. 

 

Obrigado 

 

Joaqquim 

29/01/21, 18:21 - +351 916 298 740: Ok aguardamos pela resposta ?? 

30/01/21, 09:09 - Joaquim Carvalhal: Bons dias. 

 



Recebi recentemente um áudio de um potencial interessado na aquisição da pousada Aurora, que  

reencaminharei para vocês para terem acesso ao comentários dele. 

Ate+ 

30/01/21, 09:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/01/21, 09:11 - Joaquim Carvalhal: Mensagem do potencial interessado na pousada 

30/01/21, 15:03 - André Filho: Ok, ficamos a aguardar o desenvolvimento 

03/02/21, 09:47 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Como estou aguardando uma resposta da pousada, sobre a minha pergunta feira sobre o valor 

que eles vão querer pela pagina que tem no face, insta e outros, como também a conta que tem 

nas plataformas de reservas Booking e outras, seria interessante se vocês conseguissem, retirar 

a maior quantidade possível de comentários que eles receberam neste últimos 4 anos. 

 

Com estas informações pode-se contrapor o valor que ele vão pedir. 

 

Ate + 

03/02/21, 11:27 - Andre Neto: Bom dia , fizemos a média das avaliações e deu um total de 9 em 

10. O que significa que todas as plataformas para reservas que eles têm com eles são 

compensatórias, principalmente o booking.  

Agora, quanto a páginas como o Facebook, ele tem bastantes avaliações e alguma visibilidade 

também, mas por exemplo o Instagram já não justifica ficar com o mesmo e até pode ser que o 

valor baixe ao não o incluir.  

Os comentários que recolhemos são apenas durante estes últimos 4 anos 

03/02/21, 11:27 - Andre Neto: https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708- 

21/145186352_747867752811220_8009137385527028931_n.pdf/Avalia%C3%A7%C3%B5es

-Pousada- 

Aurora- 

final.pdf?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=8Wvrrm7e338AX_T00VE&_nc_ht=

cdn.fbsbx.com 

&oh=7094edfc4b9ce12af81384306eff1b53&oe=601C1938&dl=1 

03/02/21, 12:13 - Joaquim Carvalhal: Vou ver estes comentários com mais tempo e aguardar que 

se pronunciem. 

Obg 

Ate+ 



03/02/21, 17:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/02/21, 17:48 - André Filho: Sim, a considerar tudo 

03/02/21, 20:00 - +351 916 298 740: Perfeito, se a sra nos fornecer alguns bolos  típicos e 

pães já é uma grande ajuda para o pequeno almoço!! No plano que estamos a organizar já temos 

a lista de todos os artigos que precisamos para o pequeno almoço e algumas receitas típicas, 

depois deixamos aqui para nos dar opinião. 

03/02/21, 20:08 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

 

A Roseli acabou de me enviar uma mensagem onde disse-me que uma viagem de escuna (barcos 

para turistas em Paraty) ou saveiros, cobram 100 reais/pessoa, cada saida e julgo que ja esta o 

almoço incluido. A viagem normalmente tem saida as 09h30 do cais de Paraty e chegada por volta 

das 17h00. Porque no verão regra geral chove sempre dentro desta hora. 

 

A filha dela Vanessa, é marinheira nesta escuna em baixo que vou colocar aqui. 

https://www.facebook.com/Escuna-Aloha-235414166648057/photos/976120052577461 

03/02/21, 20:11 - +351 916 298 740: É uma ótima hipótese para fazer parceria com a empresa 

em que ela trabalha, como trabalha gente conhecida e de confiança 

03/02/21, 20:12 - Joaquim Carvalhal: Para depois vocês terem uma noção como devem proceder 

em Paraty  

na gestão da pousada, tenho a HeriKa https://www.facebook.com/herika.assisribeiroguarnieri 

nossa amiga e casada com um ator da tv globo. 

Eles são donos desta pousada, julgo que á falei deles para voces. 

http://www.recantodapraiaparaty.com.br/ 

03/02/21, 20:16 - Joaquim Carvalhal: Mas quanto a bolos e pão de queijo, fala-se com a Aurora 

e ela receitas super simples e faceis de serem executadas. 

Mais para a frente agenda-se um dia e ela faz alguns deles e vocês ajudam fazer. E super simples. 

Logo de manhã se vocês conseguirem fazer pelo menos o pão que queijo no forno, o aroma que 

espalha é melo caminho andado para voces cativarem os hospedes. 

Parece complicado mas não é. 

03/02/21, 20:25 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/02/21, 20:26 - +351 916 298 740: Vamos ter que treinar a arte na cozinha ?? nos antes de 

nos falar da ajuda para o pequeno almoço nós tínhamos pensado em comprar uma bimby ou uma 

yammi la, pq ajuda  



imenso a confecionar todos os bolos, sumos, granizados, gelados tudo o que quisermos e qualquer 

um de  

nós pode fazer pq só tem que seguir passo a passo a receita e as quantidades . Usadas são 

relativamente  

baratas 

03/02/21, 20:27 - +351 916 298 740: Sim, também estamos a ter as medidas necessárias por 

causa do covid  

em consideração 

03/02/21, 20:32 - Andre Neto: Já comecei a seguir nas redes a escuna aloha e a pousada para 

começar  

acompanhar. 

Quanto as receitas gosto de cozinhar e se aprender isso com a vo aurora melhor , pelo menos o 

pão de  

queijo e essas coisas mais básicas ?? 

03/02/21, 20:33 - +351 916 298 740: Na pousada aurora só servem o pequeno almoço nos 

quartos, também  

estivemos a ver que existem algumas pousadas que também dão a hipótese de ser no espaço 

indicado para  

tal com as devidas distâncias de segurança das mesas, luvas descartáveis para se servirem e 

desinfetante a  

disposição. 

03/02/21, 20:34 - +351 916 298 740: Estamos na dúvida se é melhor manter o pequeno almoço 

nos quartos  

ou dar a hipótese do cliente escolher 

03/02/21, 20:37 - Andre Neto: Se for tudo com a máxima segurança como conseguir o 

distanciamento  

necessário das mesas acaba por ser melhor servir no local normal de pequenos almoços até 

porque a servir  

no quarto pode haver desperdícios enquanto que se forem os hóspedes a se servirem haverá 

menos 

03/02/21, 20:42 - Andre Neto: Na pousada do recanto pelo que percebi dão as 2 hipóteses de 

ser servido no  

quarto ou na zona própria , também se houver as duas opções é bom que diminui o número de 

pessoas no  



local 

03/02/21, 21:27 - Joaquim Carvalhal: Bem, daqui até lá, eventualmente as coisas podem ser 

diferentes e ja  

estar tudo mais normalizado. 

Mas, o servir no quarto é uma forma de personalizar o serviço, alguns gostam, outros não. 

Mas como a pousada Aurora tem 3 aposento/suites/apartamentos frontais  com varanda, eles 

podem se  

referir a estes aposentos 

Tudo deverá ser passível de um estudo. 

 

Vocês devem usar uma máxima que um grande mestre me transmitiu, nos meus primórdios 

empresariais. 

Ofereçam um serviço de 5 ***** e cobrem apenas o valor de 4****. 

03/02/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: E as probabilidades para terem sucesso, serão maiores. 

03/02/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!!! Obrigado seu Joaquim pelas palavras. Graças 

a Deus  

estou bem melhor. Peguei as cópias da Prefeitura. Falta somente a da planta. O único local que 

temos aqui  

o rapaz viajou a não há quem o substitua. Mas, parece que amanhã terei. Assim, voltarei ao 

cartório com a  

documentação. 

03/02/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: Com isso vou pegar as informações para  segunda 

procuração. Assim,  

que tiver as coordenadas lhe envio um modelo. 

03/02/21, 21:33 - Joaquim Carvalhal: Neste momento estou tratando de alguns assuntos 

burocráticos da  

pousada Aurora com o André Magarão, que tem sido o meu  contabilista desde há alguns anos a 

esta parte. 

Ele é um membro da maquina de Prefeitura de Paraty e de extrema confiança.  

Só estou incluindo este tema, para que vocês comecem a ter uma noção da entrega que temos 

que ter  

como gestores de algo. 

03/02/21, 21:35 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 



Muitas vezes não temos um horário definido de tratar dos assuntos que nos sejam solicitados. 

E uma pousada ou hotel é uma empresa que trabalha 24/24, por vezes sem interrupç~pes. 

03/02/21, 22:53 - +351 916 298 740: Sim, queremos estar envolvidos a 100% e disponíveis 

24/24!! Sabemos  

que temos muito que aprender e muito trabalho pela frente para nos tornar mos em excelentes  

profissionais na área 

03/02/21, 22:54 - Andre Neto: ???????? 

03/02/21, 22:54 - +351 916 298 740: Esse senhor poderá ser o nosso contabilista? 

03/02/21, 22:55 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

Uma demonstração de se querer dar o primeiro passo para esta longa caminhada...  

Vamos a isso. 

03/02/21, 23:13 - Joaquim Carvalhal: Sim, sem problemas. A estrutura que eu possuir em Paraty, 

vou  

repassar para vocês.  

Aos poucos voces vão conhecendo  as pessoas. Convem, nunca fazerem qualquer contato em 

Paraty,  

utilizando o nome da pousada Aurora. Pelo menos até que todas as situações fiquem resolvidas 

com o atual  

inquilino. 

Voces verão "in loco" que Paraty é um meio que todos se conhecem e todos sabem de tudo.  

É uma bolha muito pequena. apesar de ser uma plataforma de recepção de turistas em larga 

escala. 

03/02/21, 23:20 - Joaquim Carvalhal: Vou deixar aqui a apresentação do Sales (Luiz Fernandes 

de Sales),  

nosso procurador desde sempre em Paraty. 

É um graduado da policia militar reformado Foi durante muitos anos segurança da Juíza de 

Paraty e depois  

de um Prefeito, que esteve no cargo ate há alguns anos atras e agora nestas ultimas eleições 

perdei por  

pouco votos. 

Atualmente presta segurança para a família Camargo Correia, (empreiteiros com sede em São 

Paulo), mas  

que tem uma ilha em Paraty, onde ele passa as noites. 



A sua filha Luiza, esta no ultimo ano de fisioterapia. 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2684719998464313&set=a.1489922274610764 

03/02/21, 23:28 - André Filho: Acompanhei as mensagens, estou a par de tudo que aqui foi dito. 

03/02/21, 23:33 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Ante de ir tomar um banho, que o meu dia hoje foi um pouco mexido, vou deixar o vídeo que ele 

me envio  

na noite de passagem de ano,. 

Este é o barco que leva ele e outros seguranças para a dita ilha. 

Mas como era um dia especial, julgo que eles tiveram este brinde especial. 

Como veem, Paraty tem uma vida própria dos residentes, como é este caso e tem outra vida para 

o turismo. 

Saber trabalhar lá, numa das vidas e poder também viver na outra, é tarefa que nem sempre é 

facil. 

Ate + 

03/02/21, 23:35 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/02/21, 23:40 - +351 916 298 740: Ok obrigada por tudo, bom descanso ??? 

03/02/21, 23:40 - Andre Neto: Top! Obrigado até já 

04/02/21, 08:11 - Joaquim Carvalhal: Muitos jornais e links brasileiros, nomeadamente jornais 

não  

permitem por vezes acedermos a noticia completa. 

 

Podem utilizar este link https://outline.com/ que em muitos casos funciona. 

 

Modo de usar- 

Abrem o site e depois fazem a copia do endereço completo do link que queiram ter acesso e 

colam na bassa  

do programa. 

Depois ENTER e as vezes funciona. 

08/02/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Recebi estes dois email dos atuais arrendatários da 

pousada Aurora. e  

junto a baixo o teor dos mesmos para vosso conhecimento. 



Ate+ 

 

--------------------- 

Giuliano Valenti 

  06/02/2021, 15:49 (há 2 dias)    

  

 para Aluga, mim 

  

  

Olá Sr. Joaquim, boa noite! 

 

Sobre as redes sociais: Quando arrendamos a pousada, já havia uma pagina no Facebook e um 

site. O  

domínio  www.aurorapousada.com é seu, nós pagamos por ele anualmente. Fizemos uma nova 

roupagem e  

também novas fotos para o site , o sair  deixaremos para os nóvos responsáveis. Também fizemos 

a  e  

avnova identidade visual da pousada,  na época por R$ 1200,00, e também não temos problemas 

em passar  

para os próximos donos.  O Instagram fomos nós que criamos e pretendemos manter conosco, 

mudando de  

nome. 

 

Estamos a disposição para maiores duvidas, 

 

Atenciosamente 

Giuliano Valenti 

Thaiane D S Dutra 

 

 

-----------------------------------------------------------------  

Giuliano Valenti 



  06/02/2021, 23:37 (há 2 dias)    

  

 para mim 

  

  

Retornando ao assunto da renovação contratual de fundo de comercio. 

 

Nós conversamos e decidimos também colocar em discussão uma nova proposta, que é  renovação 

nos  

termos atuáis (2 anos em nome da nossa Mãe), mesmo sabendo que a sua intenção é a venda, pois 

já existe  

uma clausula no contrato dizendo que temos 30 dias para sair em caso de venda do imóvel. 

Sabemos que já  

estamos todos de acordo com a renovação do contrato até setembro de 2021, mas peço a 

gentileza que  

considere essa proposta, pois acredito que ter esse tempo e segurança é muito bom tanto para 

você quanto  

para minha família, nos recuperar do prejuízo do tempo fechado, e ter mais segurança na nossa 

transição,  

também vamos continuar cuidando do seu imóvel e do nome da pousada aurora, mantendo as 

melhores  

condições para a venda. 

 

Giuliano Duarte Valenti 

Thaiane D S Dura 

08/02/21, 10:01 - Andre Neto: Bom dia ??Obrigado, já lemos os dois. Quando ao assunto das 

páginas é bom  

saber que podem passar porque o Facebook e o site deles www.aurorapousada.com.br parece-me 

bem,  

apesar de já termos o domínio “.com”, temos de considerar.  

O Instagram não havendo hipótese seria então para criarmos um novo, temos a vontade com isso 

também 



08/02/21, 10:03 - Andre Neto: Vou aproveitar e deixar aqui umas anotações que temos acerca 

de algumas  

políticas para a pousada e também sobre o software de gestão de reservas , tivemos uma 

pequena  

formação que explica as funcionalidades 

08/02/21, 10:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/02/21, 10:07 - Andre Neto: Esta mensagem foi apagada 

08/02/21, 10:11 - Andre Neto: *O documento ainda não está terminado 

08/02/21, 18:29 - Joaquim Carvalhal: Ok... Já dei uma vista de olhos e vou aguardar que esteja 

terminado ou  

mais avançado.  

Mas é sempre bom fazerem uma organograma, como este documento, de todas as situações 

previsíveis na  

gestão da pousada. 

Ate+ 

09/02/21, 21:55 - Joaquim Carvalhal: Boas . 

Acabei de falar com o Andre há momento e vou colocar aqui o assunto "nacionalização", por ser 

de  

interesse geral. 

 

O link do Consulado que informa sobre os requisitos básicos necessários é  

http://porto.itamaraty.gov.br/pt-br/registros_civis.xml 

 

No link este primeiro paragrafo diz tudo 

A Constituição Federal garante aos filhos nascidos no exterior de pai brasileiro ou de mãe 

brasileira, desde  

que registrados em Consulado, a nacionalidade brasileira originária (art. 12, I, "c"). O cidadão 

torna-se,  

assim, brasileiro nato, com todos os direitos daí decorrentes.  

 

No segundo paragrafo sublinho o seguinte: 

(...) poderá ser registrado em Consulado a qualquer tempo, inclusive depois dos 18 anos de idade, 

para  



adquirir a nacionalidade brasileira. (...) 

09/02/21, 22:02 - +351 916 298 740: Olá ??, por falar nesse assunto responderam nos hoje do 

consulado,  

mas acho que eles não perceberam la muito bem o que o que eu perguntei. 

09/02/21, 22:02 - Joaquim Carvalhal: Resta enviar um email para o Consulado no Porto e 

perguntar se der  

entrada do pedido de nacionalidade o mais rápido possível e viajar para o Brasil no meio deste 

ano, qual a  

posição deste pedido, ou seja, Se pode viajar e depois receber no seu endereço do Brasil toda 

sa  

documentação. 

 

Qualquer coisa mandem 

09/02/21, 22:02 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

09/02/21, 22:02 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

09/02/21, 22:05 - Andre Neto: Ok vamos fazer dessa forma então , vou enviar mail ao consulado 

a ver o que  

me respondem acerca disso 

09/02/21, 22:15 - Joaquim Carvalhal: Já li o email que vocês enviaram e realmente a resposta 

deles esta  

correta. 

 

Primeiro, para se ter algo no Brasil, não necessita ser brasileiro. Um estrangeiro para comprar 

algo,  

necessita apenas de ter o CPF (NIF português). 

Mas, o problema reside no seguinte: 

Quando um estrangeiro entra no Brasil, se não lhe for exigido visto de entrada, é sinal que ele 

pode  

permanecer um determinado tempo como turista. O cidadão português beneficia de 90 dias 

(primeiro era ,  

agora não sei). Dentro período ele esta como turista. 

 



Depois, se resolver tornar-se trabalhador por conta de outrem ou proprietário de algo, esbara 

com um  

ilegalidade que foi a entrada no Brasil como turista. 

A partir deste ponto, este turista/emigrante, vai conseguir ultrapassar estas barreiras legais 

através do  

pagamento de verbas por fora. 

09/02/21, 22:17 - Joaquim Carvalhal: Caso o Andre consiga se naturalizar antes de viajar. ele 

entra  

legalmente e vocês também porque se trata de reunião familiar. 

09/02/21, 22:18 - Joaquim Carvalhal: Para o envio de um novo email, não deve ser através deste 

endereço  

que você enviou. Uma vez que você assume que vai para trabalhar numa pousada e neste caso  

obrigatoriamente tem que pedir um visto de trabalho. 

09/02/21, 22:20 - Joaquim Carvalhal: Só um momento que vou ler melhor o email que vcs 

enviaram. 

09/02/21, 22:27 - Joaquim Carvalhal: Ja fui ver e realmente colocou o seu nome consta no final. 

Mas, se proponho o seguinte. 

Vou redigir o conteúdo para o André enviar com a identificação completa dele e vamos ver no 

que dá, mas  

com a salvaguarda de saber se até agosto deste ano, o assunto fica resolvido. 

09/02/21, 22:31 - +351 916 298 740: Ok muito obrigada!! é que estamos com algumas 

dificuldades 

09/02/21, 22:32 - Joaquim Carvalhal: Vou tentar fazer agora e daqui a pouco envio. 

09/02/21, 22:53 - Joaquim Carvalhal: Prezados Senhores. 

Assunto: Pedido de Nacionalidade Brasileira. 

     Sou cidadão português, atualmente com 44 anos de idade e filho de pai brasileiro, nunca fiz 

o meu  

registo de nascimento em nenhuma repartição Consular brasileira nem em Cartório do Registo 

Civil no  

Brasil. 

Tenho planos de viajar para o Brasil no segundo semestre deste ano e peço por gentileza que me 

orientem  



se posso iniciar este pedido de nacionalização nesta repartição Consular o mais breve possível e 

viajar já  

como cidadão brasileiro antes do final do presente ano. 

Pedia também que me informassem quais os documentos que necessito de juntar ao respetivo 

pedido.  

Mais informo que meu pai é cidadão brasileiro, residente na cidade do Porto e  passaporte 

brasileiro  

expedido por este Consulado Geral. 

Grato pela atenção. 

Andre Mota Teixeira. 

Contato xxx xxx xxx 

email: xxx@gmail.com 

09/02/21, 22:56 - Joaquim Carvalhal: Nota importante. 

O Andre não deve usar o email dele andrecajarana@gmail.com porque pode estar associado ao 

perfil dele  

do facebook como Andre Mega e como ele é antibolsonarista nas suas postagens, pode haver 

uma  

varrimento e este pormenor ser um óbice. 

09/02/21, 22:58 - Joaquim Carvalhal: Ainda vou estando por aqui e qualquer coisa teclem 

09/02/21, 22:58 - Andre Neto: ????Vamos aguardar pela resposta, os do consulado daqui de 

Portugal na  

altura não nos responderam , pode ser que com este e mail percebam melhor e consigam resolver 

09/02/21, 22:59 - Joaquim Carvalhal: Fiquem a vontade. 

09/02/21, 23:00 - +351 916 298 740: Obrigada pela ajuda até já 

09/02/21, 23:03 - Joaquim Carvalhal: Retifiquem e se for possível enviem ainda hoje ou no 

máximo amanha  

de manhã. 

09/02/21, 23:06 - +351 916 298 740: Sim já enviamos, mal tenhamos resposta enviamos para 

aqui 

09/02/21, 23:08 - Joaquim Carvalhal: Ok.  

Hoje estou tratando de uns assuntos e ficarei por aqui até +/ 1h30. 

Com esta situação pandêmica o tempo corre contra nos. 



09/02/21, 23:22 - Andre Neto: Já foi enviado . É verdade vamos ver se desta conseguimos 

resolver, caso não  

respondam de forma rápida vamos lá pessoalmente tentar a sorte de fazerem logo um 

agendamento de  

nacionalidade. Até já 

09/02/21, 23:29 - Joaquim Carvalhal: O Consulado não atende telefone nem atende 

pessoalmente.  

Somente por email.  

E neste caso somente o Andre deve ir pessoalmente. 

Mesmo no atendimento presencial, somente uma pessoa de cada vez, Exceto se for menor. 

Mesmo com agendamento, o atendimento é feito na rua, por um segurança de uma empresa 

privada e caso  

a caso, e sempre com uma fila considerável. 

Depois é encaminhado para o setor indicado. 

 

Por isso só resta aguardar. 

09/02/21, 23:31 - Andre Neto: Ok percebi, vamos aguardar 

09/02/21, 23:52 - Joaquim Carvalhal: Mas depois, quando recebam algo, digam-me. 

Caso eles entrem em contato via telemóvel com o Andre, ele deve e pode falar o nome do pai, ou 

seja o  

meu. 

 

Alias só um adendo,  

Eles tem um numero de contato telefônico mas apenas para cidadãos brasileiros em caso de 

necessidade. 

 

Mas, vamos ver como esta a demora, Porque o mais complicado nestes casos é terem as 

informações da  

origem brasileira que vai dar a cidadania. Eu neste caso,.  

Esta sim è a parte mais complexa, porque a origem tem que ser comprovada, devido as inúmeras 

fraudes. 

 



Mas julgo que por ai não vai haver problemas, porque sempre tive um bom relacionamento com 

as esferas  

do Consulado, porem, desde 2001, ou seja há 20 anos que me afastei completamente. Hoje apenas 

uns dois  

funcionarios é que são do meu tempo 

 

E neste caso (julgo eu) vai ajudar ao André, o meu histórico, uma vez que consta junto ao 

Itamaraty a minha  

presença como integrante de uma comissão num conselho de cidadãos na decada de 90, mas com 

outra  

nomenclatura. 

O novo conselho foi criado em 2013  http://porto.itamaraty.gov.br/pt-

br/conselho_de_cidadaos.xml 

09/02/21, 23:56 - Joaquim Carvalhal: Junto este endereço de um conselho de cidadãos , não 

oficial com  

temas atuais sobre o lado de la e o de cá. 

https://www.facebook.com/ccbporto/ 

09/02/21, 23:59 - Joaquim Carvalhal: No dia da vacinação de vocês não aceitem tomar a vacina 

se ela já  

estiver em uma seringa pronta...exijam que o profissional aspire do frasco na sua frente e 

mostre o  

frasco...nome...validade da vacina.... 

Eles deixam seringas prontas com soro fisiológico ou fingem que aplicam e usam a vacina para 

amigos e  

família.... Ou para vender no mercado negro.  

ISSO SE CHAMA .BRASIL.... 

 

Avisem que vão filmar tudo e denúncias na ANVISA....e filmem....lembrem de levar o celular 

Vamos exigir respeito....bando de safados.... 

10/02/21, 00:11 - +351 916 298 740: Vamos estar atentos, mal tenhamos alguma resposta, tanto 

por email  

como por chamada falamos consigo 



10/02/21, 00:12 - +351 916 298 740: Pode ser que chegue a tempo a nossa vez para irmos 

vacinados daqui  

de Portugal, la está complicado 

10/02/21, 00:15 - Joaquim Carvalhal: Claro.  

O envio foi para verem como é o comportamento de (pseudo) profissionais num momento de crise  

sanitária. 

10/02/21, 00:18 - Joaquim Carvalhal: Como diz uma grande jornalista brasileiro num livro que 

escreveu. 

"O Brasil é um gigante que quanto mais muda, mais permanece igual e também diz que a política 

do Brasil  

"anda em círculos" há 130 anos. 

10/02/21, 00:27 - +351 916 298 740: Sim é realmente uma pena, o Brasil e um país lindo com 

bastante  

potencial mas que ao longo do tempo não se desenvolveu o suficiente em vários aspetos 

14/02/21, 11:49 - Joaquim Carvalhal: Ontem conseguimos na Justiça que transferissem a 

cunhada do  

Wallace , hoje às 15:00 hs transferiram ela. Quebramos o pau pois não quiseram levar a mãe 

com ela na  

ambulância disseram que não podia protocolo, sendo que no meio da semana a mãe foi até Angra 

fazer  

ressonância e depois iriam para o Rio só que a vaga furou. Hoje não pôde. Resumindo deixaram 

ela lá e  

vieram embora a Jéssica mesmo debilitada ligou para o marido perguntando por eles pois 

precisava de  

alguém responsável por ela.agora vamos nós correndo para o Rio fazer sua internação ???? , só 

Deus na  

causa. 

14/02/21, 11:49 - Joaquim Carvalhal: Ontem a noite balearam 2 sobrinhos do Zezé na ponte do 

Pontal ,em  

frente ao pastelone  não correm risco de morte ok! A cidade não encheu como era esperado  ok!  

Muito  

obrigado você ok! Boa noite e abraços... 

14/02/21, 11:56 - Joaquim Carvalhal: Bons dias. 

Reencaminho das mensagens que recebi ontem do Sales, procurador da pousada Aurora. 



A primeira msg, diz respeito a um internamento da esposa de um sobrinho dele, que so foi 

conseguido  

através do tribunal. Ou seja. a saúde é consagrada na constituição brasileira como um bem 

publico e não  

deve ser negada. 

Mas na realidade do dia a dia, como em Paraty não tem capacidade de atendimento para certos 

casos, ela  

teve que ir para o RJ. E como não a aceitavam, tiveram que oedir a intervenção de um ou juiz. 

 

Na segunda msg, onde diz que balearam 2 sobrinhos....., este local é junto ao rio pereque açu, e 

Centro  

Histórico, distante da pousada Aurora uns 700m. 

Os envolvidos são pessoas de Paraty e não se trata de assalto, mas ajustes de contas. 

14/02/21, 12:08 - Andre Neto: Bom dia, ok obg pela informação , o segundo assunto sobre as 

pessoas  

baleadas já tinha visto na página do Facebook “paraty em rede” a seguinte informação também: 

14/02/21, 12:08 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/02/21, 14:13 - Joaquim Carvalhal: Segundo me informaram a pouco tempo, foi crime passional. 

Um dos baleados andava com a mulher separada,as que o marido não aceita. 

O local e junto ao restaurante D. Ondina 

15/02/21, 09:39 - Joaquim Carvalhal: Enviei hoje este email que deixo aqui em baixo, em 

resposta a um  

outro que tinha recebido recentemente do Giuliano, atual arrendatário da pousada Aurora, 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

Bom dia Thaiane. 

 

Peço desculpas pela demora na resposta, mas, não foi possível antes, tomar qualquer decisão. 

 

Faço para este seu email, na sua qualidade de corretora da venda da pousada e ficar assim 

informada das  



melhores decisões a serem tomadas. 

 

Mas vamos lá. 

 

Quanto a proposta do Giuliano sobre um novo contrato por cerca de dois anos, depois de muito 

se  

ponderar, não será possível. Vamos apenas fazer um novo contrato com inicio em 1 de março até 

ao  

domingo do dia 3 de outubro de 2021. 

 

Quanto ao novo valor da renda de fundo de comercio a ser aplicado para o período atrás descrito, 

vou  

manter os valores até agora praticados para as épocas alta e baixa. Não vou considerar os 

valores do índice  

do IGPM, que apontam para uma atualização de 20%, tendo em conta a atual situação do covid19. 

 

Neste caso, pedia-lhe o favor de transmitir esta resposta ao Giuliano.  

 

Aguardo que possa me informar os dados pessoais de quem vai ficar responsável pela exploração 

do  

contrato para o período de 1 de março até 3 de outubro de 2021, no sentido do meu procurador 

em Paraty,  

Luiz Sales poder agendar o dia da assinatura. 

 

Claro que esta decisão agora tomada, resulta da vontade expressa de meu filho, neto e neta, em 

irem morar  

para Paraty e assumirem a pousada Aurora, Como deve compreender, um caso de partilhas de 

bens, nem  

sempre acontece de forma que agrade a todos.  

 

E pessoalmente não vejo com bons olhos a saída deles de um conforto de Portugal, para um Brasil 

cheio de  



incertezas, ainda mais que temos o aproximar do tempo frio do outono e inverno, quando (tudo 

indica) os  

índices de afetados com o covid19 vai aumentar de forma exponencial, interferindo na economia 

nacional,  

com maior dano ao turismo em Paraty.  

 

Gostava de contar consigo para o tratamento deste assunto e também para que possa assessorar 

de forma  

remunerada o inicio da futura gestão em outubro do meu filho e netos, na pousada Aurora. 

 

Quanto a venda da pousada, vou lhe dar a exclusividade da venda por mais dois meses, ou seja, 

até final do  

mês de abril. A partir desta data, fica cancelada a venda, salvo, se houver motivos de força 

maior. 

 

Fico a sua disposição para podermos conversar via WhatsApp para melhor entendimento do 

exposto ou  

outros assuntos que queira abordar, por exemplo como será a venda ou reservas de diárias, para 

datas  

posteriores a 3 de outubro de 2021, na nova gestão da pousada Aurora. 

 

Muito obrigado. 

 

Cordialmente 

 

Joaquim Carvalhal 

15/02/21, 11:23 - +351 916 298 740: Olá bom dia, já lemos o email, 

obrigada.  

Vamos então aguardar a resposta da Thaiane para ver se nos auxilia e passa as informações 

necessárias a  

cerca da pousada na nossa chegada 

15/02/21, 11:25 - +351 916 298 740: Quanto ao assunto do consulado ainda não obtivemos 

resposta,  



provavelmente se continuarmos assim o melhor e enviar a mensagem para o número de whatsapp 

que eles  

fornecem para casos urgentes 

15/02/21, 16:03 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao Consulado, fica ao vosso critério, mas, julgo não 

resultar  

porque o querer adquirir a nacionalidade brasileira, não é considerado uma caso urgente, na ótica 

deles.,  

tendo em conta ao atual período existente. 

Posso lhe da o seguinte exemplo. 

Em setembro passado foi pedido por email o pedido de agendamento para a emissão de 2 

passaportes para  

as  garotas onde informamos que os mesmos estavam caducados. 

Fizeram uma marcação para janeiro deste ano e depois remarcaram para fevereiro. 

Por aqui, já pode ver os critérios que  usam. 

Também com estas datas de carnaval, o serviço fica meio parado, mesmo com as restrições 

existentes os  

organismos oficiais no Brasil não funcionam. 

Atr+ 

15/02/21, 18:57 - +351 916 298 740: Ok vamos tentar resolver este assunto mal tenhamos 

novidades  

avisamos. 

 

Dê-nos só uma informação pf, nós estamos a fazer uma estimativa de todas as despesas, o 

aluguer que  

temos que colocar continua a ser +- os 7000?  

 

Estou a perguntar relativamente ao assunto do igpm que salientou no email, pelo que percebi o 

igpm e o  

índice dos preços de mercado e oscila todos os meses, essa atualização dos 20% é acrescentada 

ao valor  

base do custo da renda anualmente? 

 

Até já 



15/02/21, 22:45 - Joaquim Carvalhal: Até já 

Vamos ao que perguntou sobre a renda da pousada. 

Quanto a atualização ser baseada no IGPM é uma clausula padrão existentes em quase todos os 

contratos.  

Não existe um índice de atualização nacional, como é o nosso caso em Portugal. 

Pode ser outro índice, mas o IGPM tem sido até ao final deste ano que passou aquele que 

proporciona um  

equilíbrio entre o senhorio e inquilino. 

Porem, com as descidas das taxas de juros (empréstimo bancário), e a descida do real em relação 

ao dólar  

uma inflação decorrente da situação pandémica e aumento da gasolina/disel, o valor da correção 

do IGPM,  

disparou para cerca de 20%.  

Na generalidade das atualizações atuais dos contratos, esta havendo um entendimento de parte 

a parte  

que este valor é abusivo. Pelo que me informaram, os valores estão na faixa de 6 a 8%. Mas tudo 

depende  

do imóvel e de outros fatores, como o inquilino ser pontual, como é o caso dos atuais 

arrendatários da  

pousada. 

Eles propuserem um aumento de 4%, porem, resolvi manter o valor que estava em vigor, sem 

aumento.  

É certo que à primeira vista pode parecer uma atitude menos comercial, e será, mas tendo em 

conta o  

comportamento deles para comigo e na conservação do imóvel durantes estes mais de 4 anos, 

achei por  

bem ter esta atitude. 

Qualquer coisa mandem... 

16/02/21, 09:33 - +351 916 298 740: Ok obrigada pela informação assim conseguimos 

compreender como  

funciona ?? 

16/02/21, 21:51 - Joaquim Carvalhal: Mandem sempre. 

20/02/21, 10:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



20/02/21, 10:41 - Joaquim Carvalhal: Bom dia a todos. 

 

Junto em anexo a copia do email que recebi da Thaiane sobre a pousada Aurora. 

Como podem ver, foi obtido um bom resultado de negociações para todas as partes. Inclusive 

com a  

cedência dos meios de divulgação da pousada nas redes sociais quase a custo zero. Com a exceção 

do  

Instagram. 

Dentro dos meus conhecimentos, fico a vossa disposição para os esclarecimentos que 

necessitarem, sobre o  

modus vivendi de Paraty e também sobre a pousada Aurora.  

 

Logo que possível, vou tentar colocar no papel, para posterior envio para vocês, o histórico de 

cada pessoa  

que gravitam no nosso relacionamento em Paraty até hoje, e a forma do comportamento do 

residente  

paratiense.  

 

Antes de terminar, quero apenas dizer que no mundo empresarial, nada é definitivo. Ter sempre 

em conta  

que é muito importante respeitar o fator “imprevisibilidade”, e mais importante ainda é termos 

atitudes  

atempadas para minorar os seus efeitos. 

 

Mandem sempre. 

20/02/21, 18:40 - Andre Neto: Olá Boa tarde! Ainda bem que correu bem e vamos ter a 

assessoria assim  

como as redes sociais da pousada, já é uma grande ajuda podermos contar com isso , Depois 

então fazemos  

as contas dos custos. 

Quanto a paraty e pousada ontem vimos que estiveram quase 24 horas sem luz la, ficamos na 

dúvida se  



afetou paraty inteiro ou se dão prioridade ás pousadas e bairros mais turísticos como algumas 

pessoas  

dizem.  

Outra dúvida que temos é sobre o melhor software de facturação no Brasil , queríamos saber 

qual o melhor  

para usar la e se funciona como cá em Portugal. 

 

Quanto ao papel dessas informações também agradecemos , é sempre bom essa passagem e 

saber como  

lidar com as pessoas. 

 

Continuamos a trabalhar noutras situações e a preparar para todos acontecimentos possíveis , 

mal  

tenhamos mais dúvidas colocamos aqui também , obrigado te já ?? 

20/02/21, 18:43 - Andre Neto: Outra coisa , Também já emitimos o nosso cpf, pelo que 

entendemos no site  

do consulado eles estão a aceitar entrega de documentos num horário próprio para tal, portanto 

segunda  

feira vamos lá entregar. 

 

O passaporte ainda estamos a tentar marcar porque como sabemos com a situação de 

confinamento estão  

a trabalhar em serviços mínimos mas trataremos disso mal conseguirmos. 

 

Todos os assuntos relacionados com a nossa viagem e permanência no Brasil fomos aconselhados 

a  

contratar um advogado ( amigo da família da Inês ) para nos facilitar no processo do que é 

necessário e  

tendo em conta que está a ser complicado comunicar com o consulado devido a pandemia um 

profissional  

na área com os seus conhecimentos vai ter mais facilidade em tratar nos da documentação 

necessária 

21/02/21, 00:30 - Joaquim Carvalhal: Vou tentar responder ponto a ponto. 



 

Antes de entrar nas respostas, devo alertar que muitas duvidas, só poderão ser esclarecidas 

pela Thaiane,  

uma vez que ela aceitou prestar uma acessória de forma remunerada. Espero que cumpra. 

 

1- Quanto a luz, não existe qualquer prioridade para o comercio. Estes apagões, acontecem com 

frequência,  

principalmente quando existe enchente de turistas. Aumenta o consumo de aparelhagem elétrica 

como ar  

condicionado, refrigeração e por ai fora.  

Isto faz parte da vida do comercio de Paraty. E falta dizer que se a luz alta muito tempo, a água 

também vai  

faltar. Julgo que a pousada esta preparada para a falta de agua, pelo menos de forma 

temporária, Mas será  

um esclarecimento que depois, poderão ter com a Thaiane. 

 

2- Sobre software para gestão de reservas,  aconselho a vocês aguardarem até poderem estar 

junto da  

Thaiane e ouvir mais duas pessoas ligadas a gestão de hospedes, e depois tomarem a melhor 

decisão. São  

contratos de se assinam e ficam de imediato operacionais, desde que pagos.  

Com estes contratos, existe sempre os descontos que eles dão, para o pagamento adiantado de 

3 meses, 6  

meses ou um ano. Devem sempre ponderar o seguinte, Pagamento adiantado equivale a não 

poderem  

trocar em caso de insatisfação. Aqui a Thaiane poderá ter um bom respaldo sobre qual é o 

melhor- 

3- Sobre o CPF, sei que pode ser tratado no Consulado, mas nesta fase de atendimento atípico 

e só por  

marcação, não posso dizer nada. 

 

4- O vosso passaporte pode ser tratado em qualquer loja de cidadão, mas julgo que também deve 

ser por  

marcação e via on line.  



 

5-  Quanto a contratar um advogado no Brasil, seja ele quem for, amigo de amigo ou não, deve-

se sempre  

dizer o que se pretende e solicitar o valor de honorários a serem cobrados. Também deve ficar 

bem  

definido quais os valores/custos que envolvem as solicitações nas respetivas repartições . Outro 

pormenor é  

se as deslocações deste jurídico, estão englobadas nos honorários ou se ficarão por fora. 

Se esse advogado for de uma área distante do vosso local de residência, pode não surtir o mesmo 

efeito. 

Outro pormenor, Os advogados no Brasil trabalham por tabelas e posso dizer que o valor de 

serviços é ao  

nível do nosso as vezes para mais caros. 

Recentemente pedi que um advogado, meu amigo, fizesse uma vistoria a Pousada Aurora, 

assinada e  

documentada por imagens. O valor foi de 3 mil reais de honorários, por três dias,  2 estadias, 

gasolina e  

refeições. Paguei mais a um empreiteiro para acompanhar este advogado e custou 200 reais.  

 

Mais um adendo. 

Paraty tem serviços mínimos de repartições publicas. O tratamento de muitos documentos 

particulares é  

efetuado em Angra dos Reia, distante, 100 km de Paraty. Como exemplo concreto, cito a vossa 

situação  

para regularizarem a residência em Paraty. Terá de ser tratada na Policia Federal em Angra dos 

Reis. Outro  

organismo que pode ser necessário tratar de documentação é o Consulado Português no RJ. São 

cerca de  

250 km e umas 4 horas de viagem de Paraty. 

 

Bem em caso de duvida, teclem que eu vou respondendo ponto a ponto. 

Até + 

21/02/21, 00:40 - Joaquim Carvalhal: Perguntei sobre o tempo em Paraty ontem e hoje e obtive 

esta  



resposta. 

 

Sim foi terça 24 hs direto o vento derrubou muitas árvores na torre de transmissão já várzea 

, agora mesmo  

o colega me mandou mensagem que agora o vento destelhou sua residência e caiu árvore na casa 

do  

cunhado , estranho esse tempo ,chove todos os dias praticamente. 

21/02/21, 14:01 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim 

Ok vamos preparar todas as questões que temos em relação à pousada e à sua gestão para fazer 

a thaiane. 

 

Em relação ao advogado nós pretendemos ficar com a estrutura que tiver em paraty o advogado 

é cá em  

Portugal somente para nos ajudar a tratar da documentação para ir caso tenhamos dificuldades 

como  

estamos a ter neste momento, já estamos informados dos valores e claro que este serviço fica 

caro mas é o  

nosso plano b caso não consigamos tratar deste assunto por alguma razão. 

 

Ficamos esclarecidos em todos os pontos, obrigada pela ajuda mais uma vez, até já ??? 

21/02/21, 14:10 - Joaquim Carvalhal: Entendi 

Pelo que li, fiquei com a ideia que o advogado fosse lá. Porque atualmente  o documento que vai 

ser  

mesmo necessário para voces irem ate ao Brasil é o passaporte português.  

O resto é acessório.  

Mesmo o André, pode tratar da nacionalização quando chegar.  A duvida que foi colocada e tarda 

a ser  

respondida pelo consulado brasileiro é quanto ao temo de demora para um processo com entrada 

neste  

consulado. 

Mandem semore 

Ate + 

22/02/21, 16:32 - Joaquim Carvalhal: Boas a todos. 



Hoje foi enviado para Paraty, o contrato da pousada Aurora para ser assinado, com data inicial 

de 1 de  

março a 3 de outubro de 2021.  

Desta forma, torna-se necessário fazer uma atualização de alguns pormenores e a colocação de 

outros  

pontos pertinentes, mas necessários em virtude da vossa vontade em ir até Paraty. 

Vamos lá. 

 

1. Com a aceitação da Thaiane em prestar a acessória de gestão da pousada Aurora, pelo 

menos na  

fase inicial, e caso se concretize, como eu espero,  o maior dos problemas de gestão fica a 

partida  

solucionado.  

2. Todos estes custos que envolvam esta prestação de serviços de gestão por parte da 

Thaiane, serão  

assumidos por mim. Não vou quantificar valores, porque não é esse o meu propósito. Também vou 

oferecer  

o vosso transporte do aeroporto do RJ até a cidade de Paraty. Na mesma, fica sem 

quantificação.  

Também estarei a disposição para prestar todos os esclarecimentos que necessitem, bem como 

no apoio de  

campo para tratar de qualquer assunto do vosso interesse, através de meus conhecidos. 

O intuito destes incentivos, prende-se para minorar o impacto da mudança que vai acontecer. 

Mas que  

fique bem claro ; continuo a não ter uma opinião favorável a esta vossa aposta, mas nem por isso, 

vou  

dificultá-la.  

3. Outro tema que irei abordar brevemente, será o “Relacionamento Empresarial x Familiar” 

de todos  

os envolvidos direta e indiretamente nesta operação. Mas, por ser um tema melindroso e de 

importância  

igual ou mesmo superior aos restantes temas, quero cuidadosamente lidar com ele. Uma boa 

compreensão  

deste capítulo é um passo a frente para que o vosso mar, seja mais calmo. 



4. Seguidamente vou deixar alguns pontos para vocês analisarem e executarem em 

conformidade  

com os vossos critérios de importância. A ordem de colocação é completamente aleatória.  

Apenas um adendo. Alguns destes pontos, devem ter tratamento prioritário, tendo em conta a 

situação  

pandémica de ambos os países 

• Data de embarque/chegada em Paraty 

• Passaporte 

• Cartão de crédito ou débito português. 

• Aquisição de moeda em real, para os primeiros gastos no Brasil  

• Local/espaço para residirem em Paraty. 

• Bagagem roupas e acessórios para uso em clima tropical e temperado no inverno. 

• Verificação de eventuais comportamentos alérgicos a picadas de insetos. 

• Importante fazer atempadamente exames médicos em Portugal e se possível, munir-se 

dos  

resultados dos mesmos, como o grupo sanguíneo. 

• Aquisição de bilhetes de viagem aérea, ida e volta. 

• Solicitação e apostilhamento de  certidões de nascimento. 

http://www.portalcidadaniaportuguesa.com/forum/discussion/69/apostilamento-de-

documentos-em- 

portugal 

• É importante obterem um documento específico na segurança social em Portugal, para  

beneficiarem de uma assistência médica gratuita no Brasil.  

https://www.sns.gov.pt/cuidados-de-saude-no-estrangeiro/ 

• Constituírem um fundo de maneio em Portugal numa conta bancaria, para qualquer 

necessidade  

imediata  ou não no Brasil. 

• Verificarem qual a forma mais vantajosa para operações de cambio de Portugal para o 

Brasil. 

• Verificarem se existe uma conta bancária que permita o envio direto de valores 

monetários para o  

Brasil. 



• Conduzir/Dirigir automóveis no Brasil.  

http://beirute.itamaraty.gov.br/pt-br/dirigir_no_brasil_com_uma_carteira_estrangeira.xml 

• Saber andar de bicicleta ou mota, é muito importante, visto ser o transporte mais 

utilizado em  

Paraty. 

• Não ostentar no corpo objetos de valor, como anéis, fios e pulseira em ouro. Roupas e 

ténis de  

marca, mesmo que falsificadas. 

 

Certamente outros pontos serão importantes, mas de momento, são os que me saltam a memória. 

Mandem sempre. 

22/02/21, 18:46 - +351 916 298 740: Ola? ?? 

Ficamos-lhe muito agradecidos por nos oferecer a prestac?a?o de servic?os da thaiane, o 

transporte e por estar  

sempre disponi?vel para nos ajudar, nesta fase de arranque em que estamos sempre a descobrir 

e a  

aprender coisas novas e? muito importante para no?s a sua opinia?o e orientac?a?o. 

 

Todos os pontos que nos enviou vamos fazendo check em tudo o que ja? estiver resolvido e vamos 

sempre  

atualizando aqui no grupo, ajudou nos imenso a organizar as ideias!! 

 

Vamos conversar para discutir algumas coisas que ainda sa?o necessa?rias resolver nessa lista 

e ja? atualizamos  

o nosso ponto de situac?a?o e fazemos as questões que precisamos para alguns assuntos. 

 

Obrigada !! 

26/02/21, 13:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

26/02/21, 13:50 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Hoje o meu procurador Sales enviou-me este audio, onde a Thaiane marca o dia da entrega do 

contrato da  

renovação. 



26/02/21, 13:51 - Joaquim Carvalhal: da pousada Aurora. 

SDS 

Ate+ 

26/02/21, 15:18 - +351 916 298 740: Ok obrigada ficamos a aguardar ?? 

02/03/21, 08:53 - Joaquim Carvalhal: Recebi esta mateira ontem, sobre a situação atual no 

Brasil. 

 

.......................................................... 

PODER 

Guerra Civil à Vista? 

O cenário não é bom, meus amigos. Que Deus tenha misericórdia desta nação 

 

 mar 2021, 16h24 

 

Imaginem o seguinte cenário: presidente impopular força barra no auxílio emergencial. 

Congresso não  

consegue impor contrapartida orçamentária, posto que é politicamente custoso e Bolsonaro 

sequer pagou  

suas emendas pela eleição de Lira. 

  

Mortes por COVID disparam; governadores retomam o Lockdown, mas comerciantes e população 

já não  

aguentam mais. Presidente incentiva manifestações contra restrições, ao mesmo tempo em que 

mortes se  

avolumam. Há aumento da tensão entre o presidente e os governos. 

Vacinação não ganha velocidade; com isso, crise do COVID se estende por mais tempo, com 

reflexos  

econômicos. Lembra do que falei sobre não haver contrapartida fiscal ao auxílio? Imagina isso 

com  

torneiras abertas para aliados, intervenção no BB (que vai para o centrão) e política de preços 

na Petrobrás.  

Dólar vai subir, bolsa cair, classe média sentirá no bolso. Mas calma, não termina aí. 



Bolsonaro vai pressionar governadores por cortes nos impostos relativos ao combustível. Depois 

vai falar  

em alimentos. Julga ser o caminho pra brecar a inflação. Situação que já é ruim ficará 

beligerante.  

Impeachment irá voltar à tona — especialmente após a militância anti-Bolsonaro (e anti-

esquerda) ter  

barrado a PEC da Impunidade. Clima ficará azedo. 

Poderemos ver mais ações da PF Bolsonarista contra mandatários estaduais. Congresso cada vez 

mais  

dividido e popularidade do presidente cada vez pior. Não há auxílio que compense desemprego 

em massa e  

inflação em disparada. Mas não há liderança que breque, hoje e no horizonte próximo, a sanha 

autoritária  

de Jair. 

O cenário não é bom, meus amigos. Que Deus tenha misericórdia desta nação. 

08/03/21, 13:18 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Uma pergunta. 

Tenho uma familiar na aldeia que precisa tratar do CPF dele, junto ao consulado. 

Como é que voces fizeram para o pedido no C. do Brasil. 

Orbigado 

Ate+ 

08/03/21, 14:12 - +351 916 298 740: Olá ??  preenchemos o formulário nesse site: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp 

Depois enviamos o formulário preenchido e assinado para este email: 

cpf.residente.exterior@rfb.gov.br 

08/03/21, 14:13 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Obrigado. 

Vou repassar estas informações. 

08/03/21, 14:14 - +351 916 298 740: Tem de ser enviado junto com o formulário uma cópia do 

cartão de  

cidadão, e uma selfie com o cartão de cidadão ao lado cara frente e verso 

08/03/21, 14:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

11/03/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



11/03/21, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Este é o atual secretário de turismo de Paraty e antigo 

Prefeito. 

Atualmente o Brasil apresenta + de 2.200 óbitos por dia  

 

Comparem este discurso feito por ele com a realidade atual. 

 

Minha pergunta. 

Será que Paraty vai continuar a ter a normal afluência turística. 

11/03/21, 16:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/03/21, 16:29 - Joaquim Carvalhal: Junto este áudio para vocês irem se habituando ao calão 

que se usa  

no RJ. 

Trata da análise da última palestra que o Lula seu ontem 10/março 

11/03/21, 18:39 - +351 916 298 740: Boa tarde ?? 

 

Pelo que temos visto paraty está bem movimentado mesmo com limite de 50% de ocupação nas 

pousadas  

e com onibus de turismo proibidas por enquanto. 

 

O turismo no Rio de Janeiro até agora, falha nas políticas públicas do planeamento do incentivo 

ao turismo,  

devido a falta de informações precisas. 

 

Quando fizemos uma análise de mercado vimos que não têm dados estatísticos específicos sobre 

o turismo  

para perceber o impacto na região e o que é que os empreendedores podem fazer para melhorar 

e atrair  

mais turistas. Uma falha deste setor. 

 

Estivemos a pesquisar e a CEPERJ em parceria com a IBJE está a criar um observatório onde 

podemos ter  

acesso a estatísticas do turismo em tempo real, em várias regiões (paraty inclusive) para 

melhorar e criar  



estratégias para o negócio. Achamos que é uma ótima ajuda para os empreendedores retomarem 

a sua  

atividade da melhor maneira. 

 

A prefeitura de paraty também criou um plano de retomada com rigorosos protocolos de 

segurança e  

regras de prevenção ao covid.  

 

Tambem temos acesso a um selo de Ambiente Seguro, que é concedido pela vigilância sanitária 

após  

algumas visitas a pousada para garantir que todas as regras estão a ser cumpridas. Pretendemos 

obter este  

selo para criar a sensação de segurança dentro do nosso estabelecimento. 

 

Na nossa opinião, tendo em conta que Paraty é dependente do Turismo e é um dos destinos mais 

bem  

classificados, vai saber contornar esta situação da melhor maneira pois, depende disso. 

 

Não vamos ter a afluência que tínhamos antes da pandemia por motivos de segurança mas 

acreditamos  

que vai estar sempre no limite. 

 

O plano de vacinação também já começou o que é uma mais valia ! ?? 

11/03/21, 19:08 - Joaquim Carvalhal: Exato. 

O que realmente existe é uma distância entre a parte teórica e o que acontece no terreno. 

Quanto ao selo, julgo que a Pousada já possui. 

11/03/21, 19:51 - +351 916 298 740: Sim claro, nós vemos alguns testemunhos de pessoas 

moradoras e  

com negócios la mas nada melhor do que estar no local para ver o que realmente acontece.  

 

Sabemos que la não está fácil, tanto na política, como na segurança e na saúde. Vamos estando 

atentos e  

vamos ver como corre 



11/03/21, 20:03 - Joaquim Carvalhal: Não sei se ja contei isto. Se sim deixem para lá. 

Esse secretario do turismo, já foi Prefeito de Paraty e foi o primeiro Prefeito no Brasil assumir 

que era gay. 

A filha dele era a primeira dama. 

A partir desta divulgação á data, Paraty tornou-se no melhor destino gay do Brasil, até hoje 

continua sendo  

muito procurada tanto para turismo como para residirem. 

A grosso modo, são bem tolerados pela comunidade Paratiense, eu pelo menos nunca presenciei 

alguma  

discriminação. O ´que é bom. 

 

https://www.terra.com.br/istoegente/91/reportagem/jose_claudio_araujo.htm 

 

Ele é dono desta pousada 

http://pousada-casa-da-colonia.paratyhotelspage.com/pt/ 

11/03/21, 21:29 - Andre Neto: Já tinha reparado nisso em alguns posts, é bom que seja assim . 

Também  

tenho visto como funciona em termos de segurança e pelo que vejo tem alguns problemas mas 

nada  

comparado com o rio por exemplo 

11/03/21, 21:29 - Andre Neto: Vou ver a pousada 

14/03/21, 12:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/03/21, 12:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/03/21, 22:48 - Joaquim Carvalhal: Este é o item 3 enviado em 22/02/2021 

3. Outro tema que irei abordar brevemente, será o “Relacionamento Empresarial x Familiar” 

de todos  

os envolvidos direta e indiretamente nesta operação. Mas, por ser um tema melindroso e de 

importância  

igual ou mesmo superior aos restantes temas, quero cuidadosamente lidar com ele. Uma boa 

compreensão  

deste capítulo é um passo a frente para que o vosso mar, seja mais calmo. 

 



Na última mensagem por mim enviada, deixei o item 3 para ser discutido mais tarde, o que faço 

a partir de  

agora, para que possam fazer um melhor planejamento. Assim, nesta quinta-feira, 18 de março, 

tive um  

encontro alargado com o meu filho André, onde fiz uma abordagem bem direta sobre algumas  

considerações a terem em conta. 

Vou apenas abordar os assuntos de forma resumida e o André, pode complementar alguma dúvida 

que  

tenham. Fica também em aberto a marcação de um encontro alargado entre todos. 

Vamos a isso. 

“Relacionamento Empresarial x Familiar” ( a ordem em baixo explanada é aleatória) 

1. Deve-se tentar fazer uma clara separação entre família e a forma de gestão. 

2. Aconselhei ao André Pai, não fazer parte de uma eventual sociedade da gestão da 

pousada  

composta pelo Andre filho e Inês. Mas deve integrar o staff de trabalho, por tempo a ser 

decidido entre  

todos, com um ordenado de referência local. 

3. Uma função que poderá ser desenvolvida pelo André pai é o período noturno, onde exige 

uma  

presença continuada e longo horário (22h00 até às 08h00). Deixando livre os turnos diários, 

onde exige a  

maior solicitação de atos de gestão. 

4. Um contrato de arrendamento de fundo de comercio será celebrado entre mim e as 

partes, nos  

mesmos moldes existentes e com as mesmas clausulas. (ver desenvolvimento deste item no final) 

5. O valor do arrendamento deverá ser mantido, conforme já tinha ficado acordado em 

Dezembro.  

Porém, se existir alguma situação de colapso financeiro ( que muito já propagam, devido a grave 

situação  

brasileira) até a data de assinatura, os valores serão revistos, tendo em conta índices oficiais. 

Mas, sempre  

com atenção de não onerar o novo contrato. 

6. Como tinha ficado dito, o primeiro ano de contrato os valores será recebidos diretamente 

por mim,  



e os restantes anos, se for o caso, poderei dar uma parte para o meu filho Andre, uma vez que 

a pousada  

será documentada para ele, como quota de herança, mas com os usufrutos resguardados para 

mim.  

Juridicamente falando o bem material será dele, mas meus os rendimentos dai existentes, 

enquanto for  

vivo. 

7. O Andre pai residir separadamente, mesmo que próximo ou não, é um bom contributo 

para um  

melhor relacionamento. Devem ter em atenção que os valores de alugueis em Paraty são mais 

elevados em  

relação a outras cidades do RJ. Também a demanda é bem maior nos períodos que antecedem a 

época alta,  

que inicia em novembro/dezembro até fevereiro/março. 

 

Desenvolvimento do item 4 “...contrato de arrendamento de fundo de comercio...” 

     Farei a abordagem deste ponto de forma a não haver um dupla interpretação ao exposto, 

caso exista,  

estarei sempre pronto para os devidos esclarecimentos. 

    Neste momento todos sabem que o atual contrato que tenho na pousada Aurora, tem sido bem  

cumprido e com insistidos pedidos dos atuais arrendatários para haver continuidade. Só não 

acontecerá,  

por pedido do André pai, para que o André filho, possa ter uma oportunidade de autonomia 

financeira.  

Claro que acedi a este pedido do meu filho, mas, terei sempre cuidado na preservação patrimonial 

e boa  

execução contratual, e qualquer consequência que implique lucros, será benefício para todos, o 

contrário,  

terá influência direta na quota parte de herança do André. Consequências que todos devem 

evitar. 

Avançando para o âmbito do contrato a ser executado, como esta supracitado, manterei as 

mesmas  

cláusulas contratuais, onde terá uma pessoa arrendatária e mais duas pessoas fiadoras.  



Dos três envolvidos nesta operação, deixarei de lado o André pai porque, a partida terá a função 

de auxílio á  

pousada, com remuneração similar ao que é pago em outras unidades hoteleiras.  Resta o Andre 

filho e a  

Inês. 

Destes dois, tenho um micro conhecimento do percurso trabalhista do Andre filho e quase o 

mesmo se  

passa com a Inês. 

Porém a Inês tem a partida duas condições que se tornam importantes para uma melhor execução 

da  

gestão da pousada Aurora. Uma é a posse de um histórico de trabalho continuado junto ao público 

de um  

estabelecimento comercial e a outra, detém uma formação profissional em turismo, ferramenta 

bem  

necessária a execução do contrato. 

Assim, como arrendatária proponho a Inês e os fiadores serão o André pai e o André filho.  

Acrescento apenas que, para chegar a esta proposta de figurantes contratuais, utilizei o método 

técnico de  

analise empresarial, como sempre fiz com os anteriores arrendatários da pousada. Em nenhum 

momento  

nesta decisão, interferiu qualquer vínculo familiar. Sou defensor da separação dos laços 

familiares dentro  

da gestão empresarial., onde deve sempre prevalecer o currículo dos escolhidos. 

Termino com uma nova chamada de atenção para a diminuição de tempo para algumas tomadas 

de  

decisões como: 

• Possibilidade ou não da continuidade do terreno do estacionamento e casa ficar na posse 

da  

pousada Aurora. Se sim, tenho que ver com a Thaiane se a mesma vai estar disponível. Sem 

esquecer que  

em Paraty, alugam-se casas para férias com alguma antecedência. 

• Criarem um mapa de tarefas e funções, plenamente distintas para que não exista um 

duplicação de  

execução das mesmas. Depois poderá ser ajustado com as informações fornecidas pela Thaiane. 



• Devem ter em conta o fator de reservas para os meses de época alta 

(dezembro+janeiro+fevereiro),  

uma vez que pode existir solicitações ainda no período contratual da Thaiane, que só termina á 

3 de  

outubro. Devem também atentar sobre o bloqueio de datas a partir de 3 de outubro junto as 

plataformas  

que a pousada tenha contrato. 

• Obterem passaportes portugueses com uma data bem anterior a vossa viagem, porque 

auxilia o  

cenário de turistas.  

• O prazo dos bilhetes deve ser bem estudado por vocês. Devem ter em conta que o turista, 

por  

norma vai entre 15 dias á um mes. Por outro lado, se for permitido por 90 dias, sem sobre taxas, 

permite  

um regresso, em caso de inadaptação. 

• Outro ponto muito importante. Antes da vossa ida, vai se tornar necessário o 

fornecimento de  

dados identificativos de vocês.  Atualmente o Facebook é mais diretamente utilizado. Devem 

mante-los,  

mas retirar qualquer matéria alusiva ao movimento bolsonarista, a favor ou contra.  

 

Fico ao vosso dispor . 

Qualquer coisa mandem e lembrando que sou todo ouvidos para análise de contra propostas. 

SDS 

Até ++ 

20/03/21, 16:00 - +351 916 298 740: Olá 

Concordamos com o que foi dito, mas como são muitos assuntos e bastante importantes achamos 

melhor  

marcar uma reunião para falarmos melhor pessoalmente. 

 

Em relação as tomadas de decisão  que temos que diminuir o tempo de resolução: 

 



• Temos em aberta a possibilidade de darmos continuidade com o terreno do estacionamento e 

a casa mas  

gostaríamos de falar entre todos porque é mais uma responsabilidade e mais um custo elevado. 

• Eu e o André vamos dividir as tarefas diárias por nos, recepção bar e administração. Vamos 

contratar  

serviço de limpeza e iremos clarificar com a thaiane quantas pessoas é que ela tem como 

integrantes da sua  

equipa para um melhor funcionamento. 

• As reservas já estão bloqueadas a partir de 4 de outubro, se for como tínhamos falado em 

dezembro será  

um mês para preparar a pousada para a reabertura, portanto temos que desbloquear as reservas 

a partir de  

4 de novembro, mas também é outro assunto que gostaríamos de falar consigo para acertar a  

nossa data  

de ida e o tempo que vamos permanecer fechados. 

 

Quando vos for possível gostaríamos de marcar um encontro para clarificar todos os assuntos 

até agora  

discutidos. 

 

Obrigada ?? 

20/03/21, 16:43 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Combinem entre si (os tres)e digam-me um dia e hora que seja possível para voces. Será mais 

fácil para mim  

ajustar o meu calendário. 

SDS 

25/03/21, 01:04 - Joaquim Carvalhal:  

https://www.facebook.com/aecio.ribeiro.9/videos/4408879202462115/?sfnsn=wiwspwa 

25/03/21, 17:53 - Andre Neto: Vamos aguardar para ver se resulta, mais vale fechar já que 

ficarem com os  

hospitais lotados como já tava acontecer...Nos vamos acompanhando nas páginas do Facebook de 

paraty 

29/03/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



29/03/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/03/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/03/21, 22:45 - +351 916 298 740: Uau, muito giro ?? 

29/03/21, 22:45 - Andre Neto: ???????????? 

02/04/21, 15:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/04/21, 15:22 - Joaquim Carvalhal: Maré alta nas ruas de Paraty 

10/04/21, 12:04 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/04/21, 12:10 - Joaquim Carvalhal: Hoje, recebi este decreto que saiu ontem em Paraty. onde 

a Prefeitura  

trata das novas imposições para  o combate ao covid19. 

Provavelmente a Thaiane vai me contatar para que o valor do contrato seja reduzido, uma vez 

que so vai  

poder vai poder dispor de 50% da taxa de ocupação. 

Como podem ver. as coisas no Brasil, mudam de figura da note para o dia. 

 

Deixo aqui os dois artigos do decreto que focam diretamente o serviço de hospedagem, 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, 09 DE ABRIL DE 2021. 

Art. 18 Fica reduzida a capacidade de locação de todos os meios de hospedagem para 50% 

(cinqüenta por  

cento) do número de apartamentos existentes no estabelecimento. As listagens de reservas 

deverão se  

encaminhadas diariamente para a Secretaria Municipal de Turismo com identificação dos 

hóspedes, data de  

entrada e saída e informações sobre o meio de transporte a ser utilizado (veículo particular ou  

ônibus/serviço regular de transporte de passageiros, vedado o ingresso por ônibus de excursão 

ou van). Os  

estabelecimentos deverão fazer a entrega de vouchers aos seus hóspedes a fim de que, na 

ocorrência de  

saída do centro para realização de passeios permitidos, possam retornar a cidade mediante 

comprovação  

de que continuam hospedados 



Art. 19 Casas de veraneio, para uso próprio, ou locação, somente poderão ser utilizadas por 

grupo familiar,  

vedado o uso por grupos que não comprovem tal espécie de relação e que ocasionam aglomeração, 

sendo  

vedada a realização de festas, churrascos e execução de som além do limite legal autorizado. 

Para fim de  

acesso à cidade deverá o possuidor da casa de veraneio comprovar a titularidade do imóvel, e as 

locações  

serem comprovadas por meio de contrato próprio a ser lavrado entre as partes contratantes 

contendo  

identificação do locador e dos locatários temporários, endereço do imóvel locado, número de 

pessoas, data  

de entrada de saída do Município, sendo vedado o ingresso, mesmo de grupo familiar, mediante 

utilização  

de vans, microônibus e similares. 

10/04/21, 13:23 - +351 916 298 740: Ok, vamos tem em atenção a perda somente com 50% de 

ocupação,  

pode ser que o cenário mude até à nossa chegada 

10/04/21, 13:50 - Joaquim Carvalhal: Porém, se o encerramento for a 100% todas as situações 

poderiam  

repito, poderiam sofrer uma adaptação. 

10/04/21, 13:51 - Joaquim Carvalhal: *poderão 

10/04/21, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Tanto eles podem entregar antes do tempo a pousada, e 

neste caso,  a  

validade do mesmo sera antecipada 

10/04/21, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Como podem pedir um prolongamento. 

10/04/21, 13:53 - Joaquim Carvalhal: E a situação, tende a se agravar, porque em Paraty se, 

vacinas e com  

os templos abertos, vai crescer em muito o contagio. 

10/04/21, 13:53 - Joaquim Carvalhal: Resumindo. 

10/04/21, 13:53 - Joaquim Carvalhal: Muita incerteza pela frente. 

10/04/21, 13:55 - Joaquim Carvalhal: Mas uma coisa é certa. Se Paraty não receber turistas, 

quer por medo,  



quer por decreto, a pousada ficará inativa e pelo menos um de voces, neste caso o Andre pai, 

terá que  

avançar para poder ficar zelando pelo imovel. 

10/04/21, 13:56 - Joaquim Carvalhal: Neste caso, poderia morar na pousada, uma vez que se 

encontra  

fechada e com calam procurar um imovel para ele e outro para voces, com mais calma. 

10/04/21, 13:56 - Joaquim Carvalhal: -calma 

10/04/21, 13:56 - Joaquim Carvalhal: A ver vamos. 

10/04/21, 13:58 - Joaquim Carvalhal: Mas, com este estado de pandemia, tabto la como cá, não 

é possivel  

se fazer projeções fiáveis a medio e longo prazo. 

10/04/21, 14:54 - +351 916 298 740: Sim, um dia de cada vez, vamos vendo como corre e sempre 

que  

possível tomamos medidas 

10/04/21, 16:20 - Andre Neto: Sim vamos estando preparados a ver como as coisas correm 

10/04/21, 16:21 - Andre Neto: Sendo a 50% e como a época é baixa agora , pode ser que melhore 

a situação  

em paraty 

13/04/21, 22:22 - Joaquim Carvalhal: Olá boa tarde Joaquim. 

Espero que estejam todos bem e com saúde.  

 

 

Escrevo para o senhor para relatar que estamos com novos decretos por causa da covid19 ja 

estabelecidos  

desde o final do mês passado e tem sido muito difícil nosso trabalho. Muitos cancelamentos etc...  

 

A cidade de Paraty esta com barreiras montadas desde o final do mes de março e estamos c 

decreto de 50%  

dos quartos.  

 

Honramos nossos compromissos até aqui, mas me preocupa muito  

 



Gostaria de se possível conversarmos sobre um valor de aluguel para esses próximos meses.  

 

Sinto muito esta mandando essa mensagem mas estou já tentando me antecipar aos fatos de 

que, o  

turismo está bem aquém do esperado e estamos trabalhando com a metade da capacidade. 

13/04/21, 22:38 - Joaquim Carvalhal: Estarei sempre aberto ao diálogo, como tem sido até a 

data. 

Escreva-me expondo o que pretende e depois podemos falar via zap. 

 

Na mensagem anterior falei-lhe da casa do estacionamento, mas não sabia que era a sua 

residência. Não  

sabe me informar se aí perto é possível alugar um terreno ou parte, para o estacionamento da 

pousada. 

Mas, se caso não continue residindo neste local gostávamos que nos avisasse para que 

pudéssemos estudar  

da viabilidade deste espaço continuar da maneira que está. 

 

Ao dispor. 

13/04/21, 23:50 - +351 916 298 740: Boa noite ?? 

Ficamos a aguardar novidades em relação à reunião com a Thaiane, pode ser que nos facilite a 

procura do  

terreno 

14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Sim, esqueci do fuso horário 

14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Falei com o Stanisce, ele disse que vai logo constituir. 

14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: A casa onde é o estacionamento pelo fundos onde a 

Thaiane está,  

falei com os donos e eles disseram se ela entregar a prioridade e sua. 

14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Eles vão falar com ela e nos avisar. 

14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Sobre a casa, no nosso bairro por enquanto nenhuma, achei 

uma  

próximo ao aeroporto do lado de cá, pro lado da cidade, uma kit net por 1500,00 e não tem 

garagem. 

14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Mas estou procurando!! 



14/04/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Deus lhe abençoe!! 

14/04/21, 10:27 - Joaquim Carvalhal: https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2021/04/13/franca- 

suspende-todos-os-voos-com-origem-e-destino-ao-brasil.ghtml 

 

Esta medida vai impactar numa redução drástica do turismo em Paraty. Os franceses, alem de 

serem uma  

grande colónia ai residente. também estavam no alto da pirâmide de visitantes estrangeiros. 

 

A ter em conta esta medida 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Bom dia 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Até 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Tem uma casa aqui no nosso bairro que vai vagar esta 

semana 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: É na rua do meio 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Atrás da casa do Salles 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: A pessoa me mandou fotos aqui 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: A proprietária mora em Taubaté e vem a 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: A 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Vem amanhã para falar comigo desta casa 

14/04/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Ótima oportunidade 

14/04/21, 14:23 - +351 916 298 740: Olá ! 

No que toca ao turismo vai ser difícil, nenhum país quer ter contacto com as novas variantes do 

Brasil e isso  

vai prejudicar o negócio. Mas, tal como quase todos os países, tiveram que fazer um segundo 

confinamento  

e fechar fronteiras e o turismo parou também.  

Pode ser que baixem os números de casos de covid tendo em conta que já estão a tomar algumas 

medidas  

para quando chegarmos podermos estar mais à vontade. 

 

Em relação a casa essa parece-nos bem, mas neste momento só temos duas prestações de 1600 

reais para  

dar. 

14/04/21, 14:34 - Joaquim Carvalhal: Ainda não sei o valor do aluguel.  

A arquitetura desta casa eu conheço, por ser toda semelhantes neste bairro. 

Tem uma grande sala em baixo, cozinha espaçosa, e um quintal no fundo, que normalmente tem 

uma saida  

para uma rua nas trazeiras. 



No andar de cima tem um wc  e dois quartos. 

Na frente tem estacionamento para um carro.  

Fica junto a casa do Sales, o que equivale uma segurança extra e muito próximo da pousada.  

Dificilmente vão ter outra oportunidade como esta. 

 

Não sei as condições de fiador nem de valores. Quando souber, repassarei,  

Devem ter em conta que se forem apenas em setembro, terão cerca de 4 meses e meio de custo 

de  

aluguer. 

Devem ter em conta o eventual encurtamento do prazo de contrato atualmente existente com a 

Thaiane e  

nesse caso a pousada, ficara disponível. 

14/04/21, 14:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 14:39 - Joaquim Carvalhal: Segundo o Teteco o valor pode ser de 1500 reias=cerca 

de 214€/mes. 

Devem lutar por este espaço, por ser muito barato e com otima qualidade para vcs. 

14/04/21, 14:42 - Joaquim Carvalhal: Outro pormenor. 

Julgo que ja esta mobilada+electrodomésticos. Repito, julgo. 

14/04/21, 15:15 - +351 916 298 740: Ja estivemos a ver no Google Maps e a localização e a casa 

parecem  

ser ótimas. 

Vamos aguardar pelas condições. 

Relembramos que só temos para já duas prestações para dar adiantado de entrada se for 

necessário, mas  

conseguimos pagar a renda até setembro todos os meses. 

Também gostaríamos de saber se está mobilada pois seria menos um custo. 

Estamos abertos a possibilidade de ir mais cedo caso o contrato da thaiane seja encurtado mas 

se possível  

gostaria de dar o mês à calzedonia para poder receber o dinheiro a que tenho direito. 

Obrigada pela ajuda, vamos aguardar pelo resto das informações ?? 

14/04/21, 15:15 - Andre Neto: https://goo.gl/maps/Hdd5NtLk1UBSE8mg8 

14/04/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 



Vamos aguardar pelo novos acontecimentos. 

Devem começar a ter em conta que no mundo empresarial, muitos prazos e muitos planos dados 

como  

certos ou quase certos, ficam sempre condicionados pelas circunstancias dos fatos.  

A melhor forma de estarmos prevenidos e tentarmos ter sempre um plano B, pronto para atuar 

e se  

possível, ser melhor que o plano A, 

14/04/21, 15:20 - Joaquim Carvalhal: Com o atual momento da covid, temos que nos superar em 

tudo.  

Não se esqueçam. 
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14/04/21, 15:26 - Joaquim Carvalhal: Valor do aluguel 1500,00 

14/04/21, 15:26 - Joaquim Carvalhal: Esta excelente 

14/04/21, 15:26 - Joaquim Carvalhal: A média esta de 1700 a 2 mil 

14/04/21, 15:26 - Joaquim Carvalhal: Sabe se o valor é 1.500? 

14/04/21, 15:26 - Joaquim Carvalhal: Sim, 1500 por mês 

14/04/21, 15:26 - Joaquim Carvalhal: Já falei com o meu pessoal e se for assim, pode-se fechar.  

Sera que o contrato ode ficar em nome deles e eu ficar como fiador. 

14/04/21, 15:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/04/21, 15:30 - Joaquim Carvalhal: Agradeço e com estes valores pode fechar, sem problemas. 

Vou daqui a pouco comunicar ao Sales, porque como sabe ele é o meu procurador e gosto de 

mante-lo  

informado de tudo. 

 

Outra coisa, A casa já tem mobilia, correto? 

14/04/21, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Ta certo, Em relação ao Salles 

14/04/21, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Vou ver se a casa esta mobiliada 

14/04/21, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Mas, acho que não 

14/04/21, 17:06 - +351 916 298 740: Se tiver cama e fogão já é ótimo se não tiver nada depois 

nós  

arranjamos 

14/04/21, 19:49 - Joaquim Carvalhal: Seu Joaquim 



14/04/21, 19:49 - Joaquim Carvalhal: A casa não tem mobília 

16/04/21, 16:33 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim ?? 

Já sabe de mais alguma novidade em relação à casa?  

Obrigada 

16/04/21, 16:57 - Joaquim Carvalhal: Até agora, não disseram nada. 

 

Vamos aguardar... Quem sabe se.hoje dizem algo. 

16/04/21, 19:40 - Joaquim Carvalhal: ?PARATYCORRETORA.vcf (ficheiro anexado) 

16/04/21, 19:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

16/04/21, 19:40 - Joaquim Carvalhal: Obrigadão. 

Vou tentar falar com o Sales e pedir para ele ver o que pode fazer. 

Irei dando notícias. 

17/04/21, 10:22 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Pedi ao Sales para fazer o primeiro contato com esta corretora representante da dona do imóvel 

em causa. 

Não seios valores envolvidos para a assinatura do mesmo, mas, devem sondar qual a melhor forma 

para  

fazerem o envio das importunâncias envolvidas, 

Como falamos da ultima vez, as instituições bancarias em Portugal, costumam fazer estas 

transferências  

internacionais a partir da própria conta. Ou podem ver com alguns operadores como a moneygram 

que faz  

o envio on line.  

 

Provavelmente ainda hoje ou no máximo na segunda-feira, será necessário fazer esta operação 

de  

transferência bancaria. 

 

Depois digam algo, 

 

Ate + 

17/04/21, 15:29 - +351 916 298 740: Ok, quando souber os valores envolvidos diga nos por favor 



17/04/21, 22:59 - Joaquim Carvalhal: ???? 

17/04/21, 23:29 - Joaquim Carvalhal: Será necessário os dados de um passaporte e de um CPF, 

para serem  

fornecidos para o preenchimento do contrato de aluguel. 

 

Voces já tem ?? 

17/04/21, 23:43 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/04/21, 23:47 - +351 916 298 740: Só temos o cpf, os passaportes estão marcados para 19 

de maio 

19/04/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde, Roberta. 

 

Assunto: Aluguel da casa da D. Márcia, localizada no Bairro Portão de Ferro.  

 

Acabei de falar com o Alan, onde ele pediu para eu tratar consigo sobre o aluguel da casa da D. 

Márcia. no  

bairro Portão de Ferro. 

Vou deixar aqui alguns dados para que possa avaliar melhor a minha pretensão. 

 

O contrato de aluguel, ficara em nome de meu filho, é cidadão português e vai residir 

brevemente em  

Paraty. 

Sou cidadão brasileiro e ficarei como fiador dele e passo os meus dados de seguida. 

 

Sou proprietário da pousada Aurora, no bairro do Cabore. http://aurorapousada.com.br/ . 

 

O documento RG e o meu CPF, estão com o meu procurador em Paraty, Luis Fernandes Sales – 

24  

999147219 que pode lhe fazer a entrega quando for necessário. 

 

Vou tentar hoje, voltar a contata-la por zap, no sentido de podermos conversar em outros 

pormenores. 

 



Agradeço a sua atenção 

Cordialmente 

19/04/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Olá Joaquim Boa tarde 

19/04/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: O senhor quer deixar a casa para alugar é isso? 

19/04/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Não. 

pretendo alugar a casa da D. Marcia, no Bairro Portão de Ferro. 

Quem falou com ela foi o Teteco- 

Voce esta sabendo 

19/04/21, 18:06 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Enviei hoje esta mensagem para a imobiliária que trata do aluguel da casa em questão. 

Como podem ver, tive o cuidado de explicar tudo direitinho.  

Se repararem el depois de ler o que eu escrevi, perguntou se eu quero deixar a casa (pousada) 

para alugar. 

Como vem, se explicar por escrito tudo direitinho, não surte os efeitos que se pretende. 

 

Bem aguardo que me digam algo, 
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19/04/21, 20:19 - Andre Neto: Realmente. Ok obg Vamos aguardar para ver se percebe e dá 

certo 

21/04/21, 10:47 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Só para fazer uma atualização. 

Hoje é feriado nacional no Brasil, dia de Tiradentes, herói brasileiro que lutou pela 

independência do Brasil. 

 

O Sales e a Sula, marcaram uma visita a casa para verem o estado da mesma. Segunda a Sula, a 

proprietária  

vai fazer uma pintura interior e resolver uma caleira no telhado. 

O contrato sera efetuado pelo Andre Magarão, que trata dos meus assuntos fiscais. 

A Sula, ficou de me enviar qual a conta bancaria que vai ser a referencia para os pagamentos 

das rendas,.  

Por isso, devem estar atentos e prevenidos para tal operação. 

 



Outro fator a terem em conta é a possibilidade do atual contrato da pousada com a Thaiane, 

sofrer  

alterações, devido ao novo Decreto da Prefeitura, reduzindo as atividades para 50% de lotação 

de  

hospedagem. 

21/04/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: Pode mesmo, propor a paralisação contratual, por falta de 

turistas.  

Tenho recebido noticias de Paraty a partir de gente de minha confiança, que o movimento de 

turistas, caiu  

muito, O unico movimento a considerar foi na Pascoa. Depois  caiu muito. 

Claro que nos finais de semana as coisas melhoram, porem, se durante a semana não tiver 

frequência, as  

médias de ocupação tornam-se baixas. 

Vem o eterno problema. Sem a população estar vacinada, nada pode ser feito no sentido de 

alavancar a  

economia. 
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21/04/21, 13:21 - +351 916 298 740: Olá tudo bem? ?? 

Boa!! Assim conseguimos perceber se esta? em condic?o?es para ser habitada sem termos custos 

elevados,  

pintar e arranjar a caldeira ja? e? o?timo se realmente acontecer. 

Mal saiba dos custos iniciais avise-nos para estarmos preparados para transferir. 

Em relac?a?o a thaiane se realmente for preciso vamos mais cedo tendo sempre em conta que 

tenho que dar  

1 me?s a? calzedonia, já falei com a minha supervisora sobre a minha saída da empresa e já 

estamos  

preparadas para as duas situações. 

Em relac?a?o a? ocupac?a?o de 50% ja? estamos preparados para eventuais quedas na 

faturac?a?o mas quando  

voltarmos a aceitar reservas vamos ter uma melhor percepção do número de hóspedes que vamos 

receber 

21/04/21, 16:04 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/04/21, 16:04 - Joaquim Carvalhal: O Sales acabou de me ligar, e disse-me que a casa 

necessita de  



reparos. Vou amanhã tentar falar com a Sula no sentido de saber o que a proprietária vai fazer 

de concreto. 

O Sales também ficou de ver com uma cunhada dele que tem uma casa perto desta, mas com 

outras  

condições. Mas so amanhã ou depois é que me pode dar um retorno, porque a atual inquilina da 

casa ficou  

de sair da casa e ainda não o fez 

Como vão ouvir no vídeo, a Sula diz que tem outras casas para alugar, claro que com outros 

valores mais  

elevados.  

Qualquer dúvida, digam. 
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21/04/21, 16:23 - +351 916 298 740: Se tiverem outra casa com melhores condições ou até 

mobília  

podemos discutir os valores para ver se é possível  

Obrigada sr Joaquim ficamos a aguardar por mais novidades 

21/04/21, 16:27 - Andre Neto: Sim esta tem boa localização e etc mas se as outras forem assim 

perto  

também e se conseguirmos saber valores para comparar é sempre bom , obrigado 

22/04/21, 09:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/04/21, 09:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/04/21, 13:17 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sr. Joaquim. 

Realmente as fotos que a Dra Márcia enviou são fotos da casa pintadinha e decorada. Conversei 

com ela e a  

mesma pediu 0ara eu contratar um pintor e uma pessoa para limpar o quintal. 

Vou deixar a casa bonita 4 limpa para seu sobrinho. Só não tem a mobília que era do antigo 

inquilino. 

22/04/21, 13:17 - Joaquim Carvalhal: A outra casa que tenho para locação é mobiliada e bem 

maior que  

esta. 

O valor está bem mais alto também.  

Pode ficar tranquilo que vou prepara esta casa para seu filho. Só vai ficar faltando a mobília, 

caso o senhor  



ainda pretenda fechar com este imóvel . 

22/04/21, 13:17 - Joaquim Carvalhal: Aguardo o retorno para continuarmos a negociação. 

22/04/21, 13:21 - Joaquim Carvalhal: Claro que tudo continua em cima da mesa. 

Mas o meu pessoal, gostava de poder analisar outras opções, independente de ficar com esta 

casa ou não.  

Tanto mais que o meu filho vai morar separadamente dos meu neto e companheira. Logo serão 

necessários  

a médio prazo, duas casas. 

Podem a principio ficarem todos na mesma casa, mas a ideia é depois morarem separadamente. 

Obrigado 

Ate+ 

22/04/21, 17:34 - Joaquim Carvalhal: Junto um link com webcam de uma marina de Paraty ,julgo 

que emite  

direto. 

https://brmarinas.com.br/marinaparaty/ 

22/04/21, 19:27 - +351 916 298 740: Boa tarde 

Sim é isso, se realmente as outras forem muito mais caras ou com pior localização ficamos nessa 

casa, tem  

um ótimo espaço e uma localização excelente, estivemos a ver a distância para a pousada e são 

5 10  

minutos a pé, para nos é perfeito, o único problema é não estar mobilada 

22/04/21, 19:28 - +351 916 298 740: Mas gostávamos de ver outras hipóteses porque pode ser 

que nos  

compense mais outra casa 

22/04/21, 19:28 - +351 916 298 740: Obrigada ?? 

24/04/21, 18:02 - Andre Neto: Olá , quanto a situação da casa, Será que é possível ver fotos 

das outras  

casas que a senhora falou e daquela que falaram estar mobilada ? Para fazer a tal comparação. 

Não  

queríamos alugar já sem nenhuma para comparar embora aquela tenha boa localização tem o 

factor de não  

ter mobília... não descartando a casa mas vai ser uma decisão precipitada sem ver as duas 

primeiro 



24/04/21, 18:43 - Joaquim Carvalhal: O correto seria aguardar que a Sula mandasse as foros 

de outras  

casas. 

Mas, o audio que o Teteco me enviou hoje, tem a haver com a proprietária fazendo pressão por 

uma  

resposta. Segundo o Audio, o Teteco diz que ele mesmo tem um interessado.  

A Sula, é apenas uma intermediaria de uma imobiliária, mas quem decide é a proprietária. 

 

De qualquer forma, se aparecer uma outra casa já com mobília e outros electrodomésticos, (o 

que não é  

muito habitual). o valor seria bem mais elevado, e tendo em conta que o contrato seria assinado 

de  

imediato, resultaria num maior valor que vcs teriam de pagar até a vossa ida.  

Esse valor excedente pode ser na ordem de 500 reais/mes, multiplicado pelos meses que falta 

para  

tomarem posse. 

O Sales ficou de ver uma casa neste bairro, pertencente a uma cunhada dele, já com armários 

embutidos e  

outros acabamentos, mas, o valor será bem mais alto e com a condição de se cumprir a saída da 

atual  

inquilina.. 

 

Se quiserem, enquanto voces discutem este assunto, posso enviar uma msg ao Sales, explicando 

a situação  

e se ele ja tem alguma resposta da cunhada.  

 

O que acham? 

24/04/21, 18:49 - Joaquim Carvalhal: Boas Sales. 

Recebi um audio do Teteco, onde le disse que a D. Marcia, pretende obter uma resposta sobre 

a casa dela.  

Porque tem vários interessados e o próprio Teteco, diz ter uma pessoa que quer ficar com a 

casa. 

A Sula, ficou de enviar outras opções, mas ate ao momento ainda não o fez. 



 

Minha pergunta. 

Será que existe alguma chance da sua cunhada ter a casa dela para alugar. Mesmo que fosse 

mais para a  

frente, porque o contrato da pousada so acaba em 3 de outubro e meu pessoal pensa ir somente 

um mes  

antes. 

 

Obrigado 

Ate+ 

24/04/21, 18:50 - Andre Neto: Sim isso seria perfeito . Outra coisa, nos tivemos a ver e 

conseguimos pagar  

2000reais .Não sei que valores o senhor sales fala mas se não exceder muito mais esse valor , 

dá 

24/04/21, 18:51 - Andre Neto: Ok vamos ver o que ele diz 

24/04/21, 18:54 - Joaquim Carvalhal: Quanto a valores não sei 

Mas, quanto mais perto do Centro e da Av Roberto da Silveira, mais alto são os alugueres. 

Outra pergnta. 

Voces tem alguma ideia de custos de mobília e electrodomésticos? Eu não tenho nenhuma noção 

dos  

valores atuais. 

esta informaç~eo era muito util. 

Em Paraty tem as Casas Bahia, que vende tudo novo, Ha valores de usados, muito em conta. 

24/04/21, 18:58 - Andre Neto: Ok vamos aguardar . Tivemos a ver isso ao bocado e encontramos 

alguns  

electrodomésticos usados la em paraty que achamos baratos. Mobília ainda não vimos mas 

também só  

precisamos do básico, vou ver agora com a Ines o que encontramos nas casas Bahia 

24/04/21, 18:59 - André Filho: Ok 

24/04/21, 19:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

24/04/21, 19:16 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

24/04/21, 19:16 - Andre Neto: Um fogão por exemplo. Novo na casa bahia pode custar 229reais 

. Usado (  



segunda foto) tem por 100 reais . Usados não tem tanta oferta mas vão aparecendo 

24/04/21, 19:16 - Joaquim Carvalhal: Vamos lá. 

O Sales acabou de me ligar e disse que a cunhada lhe falou que a inquilina dela, vai continuar, 

apesar de  

neste momento se encotrar na Argentina.  

Por isso, esta descartada esta opção. 

 

Perante isso, a decisão é vossa. 

Caso seja para se fazer este contrato, deve-.se acertar direitinho o que a D. Marcia vai fazer 

de pinturas e  

outras reparações. Qual o tempo mínimo que aluga, O ideal para voces seria de um ano. Isto 

porque dentro  

de 6 meses começa o inicio da época alta e ai é que dificilmente se arranjara uma casa. 

Por outro lado, se existe a vontade de mais tarde morarem separadamente em duas casas 

distintas, é mais  

fácil segurarem já uma e depois verem outra para fazerem a "separação " habitacional. 

 

Não se devem esquecer, que a tal casa do estacionamento também pode ficar disponível e nesse 

caso, será  

mais um custo a terem em conta, 

24/04/21, 19:33 - Andre Neto: Ok já conversamos e podemos então fechar esse contrato e ver 

o que a D.  

Márcia vai fazer na casa. 

O preço dos eletrodomésticos básicos já vimos que se consegue arranjar barato 

24/04/21, 20:24 - Joaquim Carvalhal: Julgo ser uma decisão acertada. Mas, deve.se ter em 

conta. o que ela  

vai fazer de reparos. Caso contrario, devem repensar de novo se compensa ou não. 

Como ja tinha falado para voces, casas em Paraty para alugar, perto do centro ou mesmo da 

Roberto da  

Silveira, são escassas e mais caras. Podem considerar um bom achado. 

Por outro lado, depois de voces estarem por lá, as coisas poderão ser escolhidas de outra forma. 

Devem ter em conta o fator proximidade da casa com a pousada. E caso precisem de um bom 

espaço para  



lavarem e secarem a roupa da pousada, tem um bom espaço. Não sei se compensa, mas, pode se 

tornar um  

mais valia. 

Como também, por ser perto, pode servir de espaço de armazém, para aqueles artigos que devam 

ficar na  

pousada, como colchões de reserva ou outras coisas. 

 

Resumindo. É o famoso dois em um. 

 

Vou então falar com o Teteco, o seguinte: 

O negocio fica fechado, dependendo dos seguintes fatores. 

O que a D. Marcia vai fazer de melhoramentos na casa, nomeadamente pinturas, goteiras no 

telhado e  

outros. 

Qual a duração mínima da duração do contrato. 

Se o inicio do contrato/pagamento do aluguel mensal,  contará apenas após a conclusão dos 

trabalhos que  

a D. Marcia vai fazer. 

 

Pode ser assim? 

24/04/21, 20:28 - André Filho: Por mim, sim. 

24/04/21, 20:29 - +351 916 298 740: Por mim também 

24/04/21, 20:29 - Andre Neto: Sim ???? 

24/04/21, 20:30 - Joaquim Carvalhal: Vou ja enviar para o Teteco, estes questionamentos. 
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24/04/21, 20:31 - Andre Neto: Ok obg até já 

24/04/21, 21:00 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Sr. Joaquim. 

A respeito das outras casas, foram alugas. 

Conclusão, no momento estou sem outro imóvel para lhe apresentar. 

 



Vou conversar com a Sra Márcia, sobre os itens a serem sanados na casa que estamos  

negociando. 

24/04/21, 21:00 - Joaquim Carvalhal: Retornarei com uma resposta concreta até segunda-feira. 

Assim fecharemos a locação.  

Bom final de semana!???? 

24/04/21, 21:00 - Joaquim Carvalhal: Sim, seu Joaquim vamos ver aqui e lhe avisamos. 

24/04/21, 21:00 - Joaquim Carvalhal: Estou a disposição!! 

25/04/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Perfil das pessoas que atualmente estão auxiliando nos 

assuntos em  

Paraty- 

 

O estudo destes perfis, servem para que se possa conhecê-los e também como forma de 

sabermos as suas  

tendências políticas e religiosas. Fatores que em Portugal, não valorizamos mito, mas, no Brasil 

é levado  

muito a peito. 

Saber contornar, sem perdermos as nossas convicções é muito importante 

 

Sula Porto Minair. 

https://www.facebook.com/sulaportominair.portominair/about 

 

Corretora da imobiliária que trata dos assuntos da D. Márcia, proprietária casa no Bairro Portão 

de Ferro III,  

atualmente em vias de ser alugada para vocês. 

Pertence a uma família de políticos de Paraty. BolsonarIsta Não consegui ver a orientação 

religiosa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adenecio dos Remedios, conhecido como Teteco. 

https://www.facebook.com/teteco.dosremedios 

 

Foi o segundo arrendador da Pousada Aurora, antes da entrada da Thaiane. 



Julgo que atualmente é Pastor (de alguma igreja evangélica) e atua no ramo de turismo em 

Paraty. 

Foi quem conseguiu a casa para alugar em Paraty. 

O Teteco mora no mesmo Bairro que vcs vão alugar a casa. 

------------------------------------------------------------------- 

 

Lionete Sales, 

https://www.facebook.com/lionete.sales.35 

 

Esposa do Sales, Este perfil foi colocado para vocês conhecerem o Sales (Luis Fernandes de 

Sales), atual  

procurador em Paraty dos assuntos da Pousada. 

O Sales, não tem perfil na net. 

O Sales é sargento aposentado da Polícia Militar do RJ. Em paraty doi durante muitos anos, 

segurança da  

Juíza de Paraty e depois do Prefeito. Este tipo de segurança era oficial e diretamente 

autorizado pelo  

comando da Polícia Militar. 

Atualmente é segurança particular, de uma empresa que tem uma propriedade numa ilha (julgo 

que é ilha)  

de Paraty. 

O Sales e a família, moram no mesmo Bairro que vocês vão alugar a casa. 

-----------------------------------------------------------------------.---------------------- 

MAGARÃO CONTABILIDADE  

Onde Fica: Localização da empresas de Contabilidade Patitiba |  

Nome Oficial: MAGARÃO Contabilidade 

Endereço: R. do Campo de Aviação, 338 - Patitiba, Paraty - RJ, 23970-000,  

Bairro: Patitiba   Cidade: Paraty   Estado: RJ 

 

O Andre Margarão, não tem perfil na net, apenas o seu filho Andre e a sua irmã Adriana 

Margarão, que  

trabalham  (pelo menos quando eu la estava) com ele.  



https://www.facebook.com/andremagaraof 

https://www.facebook.com/adriana.magarao 

O Andre Margarão, é evangélico e não sei a sua tendência política, mas provavelmente deve ser 

Bolsonaro. 

 

HériKa  Ribeiro Guarnieri, casada com Paulo Guarnieri. (ex ator da TV Globo) 

https://www.facebook.com/herika.assisribeiroguarnieri/friends 

https://www.facebook.com/paulo.guarnieri.3 

 

https://www.facebook.com/herika.assisribeiroguarnieri 

Proprietária juntamente com seu marido em Paraty da pousada 

http://www.recantodapraiaparaty.com.br/  

Pessoa de minha confiança, como é  o Sales e a Roseli. 

Pode ser de muito auxilio, indicando quais os parceiros comerciais mais credíveis em Paraty .  

Mora em São Paulo com o marido e filhos. Mas pode recebe-los quando estiverem em Parary, 

para uma  

apresentação formal. 

Ela recentemente, veio ao Porto e comprou um andar em Matosinhos. Mas não são filhos de pais  

portugueses.  

A Hérika e o marido, não são Bolsonaristas, pelo contrário, são anti. 

 

 

Roseli de Oliveira. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011467103997 

Barco Bonjour https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303503-d2514840-

i133650133- 

ParatyBoat-Paraty_State_of_Rio_de_Janeiro.html 

 

filho https://www.facebook.com/vanderson.oliveiradoespiritosanto 

 

Pessoa da máxima confiança ao nível do Sales. 



Trabalhou connosco muito tempo e mais tarde comprou o nosso baeco Bonjour, que o mantém 

até hoje. 

Tem muitos conhecimentos em Paraty e no mundo evangélico, onde atualmente deve ter algum 

cargo tipo  

missionaria. Também é Bolsonarista. 

Pode se uma mais valia em qualquer apoio de contratação de funcionários (as) ou se ela tiver  

disponibilidade, em auxiliar de forma remunerada na pousada. Atende muito bem os hóspedes e 

primeiro  

passava roupa muito bem. 

Tem uma ou duas filhas (Vivian e Vanessa) trabalhando em Escunas com turistas., como também 

o seu filho  

(Vanderson) noutra escuna. O seu marido o Tula, tem o barco Bonjour exclusivamente para 

Turistas. 

A Roseli mora perto do campo de futebol de Paraty e junto a Av. Roberto da Silveira. 

 

--------------------------------------------- 

 

Zandes Gomes 

https://www.facebook.com/zandes.ramos 

Pessoa de grande confiança, trabalha na construção civil, atualmente como pequeno empreiteiro. 

Ajudou  

na construção da pousada Aurora e esteve na última visita a pousada, quando foi feito o auto de 

vistoria. 

Pode ser de uma valia, no apoio de qualquer reparo a ser efetuado. 

É Evangélico, provavelmente Bolsonarista. 

-------------------- 

Existem outros, mas, estes são os mais importantes de voces memorizarem, porque serão os 

apoiadores   

iniciais. 

25/04/21, 18:14 - André Filho: Ok, é como falei não vou falar de política também não devem 

fazer  

perguntas 

25/04/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: Faltou a Thaiane, atual arrendatária da pousada Aurora. 



https://www.facebook.com/thaiane.stanisce 

25/04/21, 18:27 - André Filho: Votou no Haddad 

25/04/21, 18:29 - Joaquim Carvalhal: Não sei .. talvez. 

Mas tem muito povo que e simultaneamente anti Bolsonaro e Lula 

25/04/21, 19:09 - Andre Neto: Ok já vi os perfis também ???? 

25/04/21, 19:58 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/21, 19:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 17:00 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 17:00 - Joaquim Carvalhal: Sula sobre a casa ok! 

29/04/21, 17:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 17:02 - Joaquim Carvalhal: Sula sobre a casa ok! 

29/04/21, 17:13 - +351 916 298 740: Ok tudo bem, vamos aguardar então 

29/04/21, 23:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:11 - André Filho: Esta mensagem foi apagada 

29/04/21, 23:12 - André Filho: Manda uma foto melhor minha 

29/04/21, 23:13 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Coloquei com o copo de cerveja na mão, para que possas passar melhor como brasileiro, Pode até 

ser um  

grande contributo para a tua nacionalização brasileira. 

Mas, tou brincando 

29/04/21, 23:13 - André Filho: Ahah 

29/04/21, 23:14 - André Filho: Estou com o pior aspecto de sempre, eu já mando uma normal 

29/04/21, 23:14 - Joaquim Carvalhal: Isto ja seguiu para o Sales e de la eu reencaminhei para 

vcs 

29/04/21, 23:15 - André Filho: Tranquilo 

29/04/21, 23:16 - Andre Neto: ???????? 

29/04/21, 23:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:33 - André Filho: Tenho uma foto algures 

29/04/21, 23:34 - Joaquim Carvalhal: -3 velocidades apenas e não 4. 



29/04/21, 23:34 - André Filho: Tinha nome 

29/04/21, 23:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:37 - André Filho: Isso 

29/04/21, 23:46 - Joaquim Carvalhal: Vou juntar dois vídeos que encontrei aqui nos meus 

arquivos, onde  

aprece o De. 

Só uma informação: a filmagem foi feita por ti (Andre pai) 

29/04/21, 23:47 - André Filho: Ok 

29/04/21, 23:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:50 - Andre Neto: Eu lembro-me desses vídeos também,já tinha falado a Ines 

dessa cachoeira 

29/04/21, 23:51 - André Filho: Fiz asneira e não consigo abrir 

29/04/21, 23:52 - Joaquim Carvalhal: Asneira como? 

29/04/21, 23:52 - André Filho: Tinha duas opções para abriro ficheiro e escolhi mal 

29/04/21, 23:53 - Joaquim Carvalhal: Abre com um programa de vervideo 

29/04/21, 23:53 - Andre Neto: No meu tá a dar para abrir direto mas não é android 

29/04/21, 23:53 - Andre Neto: No Android acho que tem de se escolher 

29/04/21, 23:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/04/21, 23:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/04/21, 00:11 - André Filho: Não tinha nenhuma destas 

30/04/21, 00:14 - Andre Neto: Estas ainda não tinha visto também ?? 

30/04/21, 00:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/04/21, 00:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/04/21, 00:22 - Joaquim Carvalhal: Achei mais, e filmagens das filmagens do André pai. Esta 

ultima foto é  

a travessia de uma ponte pensil, onde vou a frente do De. 



30/04/21, 00:23 - Joaquim Carvalhal: Foi o que encontrei nos meus arquivos.  Pelo menos por 

agora. 

30/04/21, 00:23 - André Filho: Os vídeos estou a tentar dar a volta pra ver 

30/04/21, 00:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/04/21, 00:24 - Andre Neto: Com a camisola do deco , ainda a tenho 

30/04/21, 00:25 - Andre Neto: Acho que te consigo enviar para o Messenger 

30/04/21, 00:25 - Joaquim Carvalhal: Andre, enviei um link onde podes baixar um aplicativo do 

google play 

30/04/21, 00:25 - André Filho: Por lá tenho nova oportunidade pq pergunta sempre como abrir 

30/04/21, 15:58 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sr. Joaquim.  

 A Márcia vai fazer a pintura, tirar a goteira da casa e limpar w casa. 

Em mais ou menos uns quinze dias a casa estará pronta para entregar ao Senhor. 

30/04/21, 16:10 - Joaquim Carvalhal: Boa atarde. 

Agradeço a sua resposta e junto as duas questões que coloquei na minha ultima msg. 

 

1- Qual a duração mínima da duração do contrato.? 

2- Se o inicio do contrato/pagamento do aluguel mensal,  contará apenas após a conclusão dos 

trabalhos  

que a D. Marcia vai fazer.? 

 

Quando puder diga-me para que eu possa falar com o André Magarão, redigir o contrato, 

conforme seu  

pedido.  

 

No aguardo. 

30/04/21, 17:11 - Joaquim Carvalhal: Ok! 

Estou esclarecendo com a Marcia. 

Retornarei até final da tarde. 

Bom dia. 

30/04/21, 18:21 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

03/05/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Olá bom dia.  

Como vai.  



Assunto a respeito da venda. 

Estamos com em potencial interessado na Pousada Aurora. 

03/05/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Como esta Thaiane. 

Nesta data já tinha direccionado as forças para a ida do meu filho e neto e namorada para 

Paraty.  

Mas posso ouvir o que tem a me dizer sobre o assunto. 

Aguardo. 

03/05/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Estou bem, obrigada.  

Esse cliente gostou veio ver, pediu que eu visse a respeito do terreno ao lado. Mas por hora é 

um cliente em  

potencial, achei que seria bom avisá-lo. 

03/05/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Agradeço a atenção. 

Mas nesta data, já se torna muito difícil acontecer uma operação de venda. A confiança no 

governo  

brasileiro, pelos estrangeiros é muito pequena. 

Por outro lado o meu pessoal já esta se organizando para morarem em Paraty, ou seja, já estão 

aos poucos  

arrumando a bagagem. Inclusive já tem casa alugada e pensam viajar logo que lhes seja possível. 

 

Mas, nunca podemos dizer que desta água não beberei 

03/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Bom, vou deixar o anuncio de venda no ar, de tudo é uma 

divulgação. 

03/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Claro, Pode ser assim. 

03/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Minha família e eu ja estamos a procura de outra pousada 

para  

arrendamento, logo conseguiremos.  

É certo a vinda de sua família para assumir a pousada? 

03/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Pergunto porque ainda é de nosso interesse e caso algo 

mude por  

favor me avise 

03/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: É certo sim. 

Tenho pena, porque voce sempre foi muito cumpridora e só faço isso devido a situação familiar. 



Eles já estão com todo a a documentação tratada, inclusive o meu filho que apesar de ser 

português,  

também terá a cidadania brasileira, por ser filho de brasileiro. Alias já tem CPF e os restantes 

documentos. 

Neste momento já estão quase totalmente se desligando dos seus compromissos em Portugal, e 

tem  

previsão de estarem no Brasil próximo ao mês de agosto. Mas podem viajar antes, porque a casa 

já esta por  

conta deles. 

 

Porem, caso exista num futuro uma situação que eles não se adaptem na pousada (o que acho 

difícil), darei  

preferência a sua pessoa, numa feitura de um contrato. 

Ou seja. A Porta fica aberta. 

03/05/21, 22:11 - +351 916 298 740: Boa noite sr Joaquim, obrigada por tudo e por nos manter 

informados  

da situação 

03/05/21, 22:12 - +351 916 298 740: Aproveito para perguntar se já tem mais novidades sobre 

o contrato  

da casa 

03/05/21, 22:16 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Faço a minha parte, abrindo caminho para voces fazerem a vossa de forma positiva.  

Lutem para que tenham sucesso nesta vossa empreitada.  

Se a Thaiane e a sua família (mãe e irmão) demonstram uma garra em querer ficar na pousada 

Aurora,  

significa que se trata de algo compensador. 

Logo, há que se aplicarem. 

03/05/21, 22:18 - Joaquim Carvalhal: Sobre a casa ainda não. 

Hoje, segunda feira, Paraty está "fechado", por imposição do decreto municipal. 

Mas, julgo que a pintura já vai arrancar e que pela palavra dada já esta tudo certo para a casa 

ficar para  

voces. 

Ainda aguardo aquelas duas questões que enviei  para a Sula. 



03/05/21, 22:31 - +351 916 298 740: Claro que sim, estamos super motivados para esta nova 

etapa, vamos  

dar o nosso melhor! Tão cedo não íamos ter uma oportunidade como esta portanto não vamos 

desperdiçá- 

la. 

03/05/21, 22:33 - Andre Neto: Sim é isso, vai correr bem. Quanto a casa ok ainda bem vamos 

aguardar 

03/05/21, 22:36 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

05/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Oi boa noite, acabei esquecendo de responder o senhor. 

Tudo se  

encaminhará da melhor forma possível, eu creio. 

05/05/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Gostaria de entrar em um assunto delicado, tenho 

segurado o máximo  

e enxugado nossos gastos mas infelizmente terei que pedir para reaver o valor do aluguel, nao 

vamos  

conseguir pagar 100% considerando esse decreto de 50% além da baixa temporada e da alta que 

não como  

o esperado. Gostaria que considerasse a possibilidade de um desconto no aluguel de 30% dentro 

as contas  

que eu fiz. Para o senhor ter uma ideia estou desligando esse mes 1 camareira e a recepcionista 

iremos  

reduzir a carga horária.  

Aguardo uma resposta. 

Obrigada 

05/05/21, 22:03 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Tahaine, 

Vou ter que apresentar esta sua propostas aos "meus", porque, como deve compreender, devo 

consulta-los  

devido ao compromisso por eles assumidos. 

Mas por favor, diga qual o período que pretende esta redução. Ou seja, se é apenas um mes ou 

mais. 

05/05/21, 22:12 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Tahaine, 

Vou ter que apresentar esta sua propostas aos "meus", porque, como deve compreender, devo 

consulta-los  

devido ao compromisso por eles assumidos. 



Mas por favor, diga qual o período que pretende esta redução. Ou seja, se é apenas um mes ou 

mais. 

05/05/21, 22:25 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim  

Desculpe mas nós não percebemos muito bem, quer a nossa opinião sobre esse assunto ou os 

“meus”  

refere-se ao seu advogado e etc? 

05/05/21, 22:39 - Joaquim Carvalhal: Não é necessário. Eu citei os "meus", que são voces. Optei 

por esta  

via, para melhor sinalizar a Thaiane que voces estão na aérea. 

Já vou reencaminhas para voces as respostas que recebi dela. 

Devem ter em atenção que eventualmente a Thaiane pode pedir que o contrato acabe antes de 

3 de  

outubro, 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: A baixa temporada esse ano está pior do que nos outros 

por causa da  

pandemia.  

Eu espero que em julho melhore, julho sempre foi um bom mês. Mas estamos vivendo um dia de 

cada vez. 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Ainda mais com essa redução do decreto 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Só um  pequeno pormenor. 

Pode informar quantas pessoas tem trabalhando na pousada. 

Obrigado 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Já trabalhamos com 6 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Fora o jardineiro e manutenção que não são mais efetivos 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Só chamo quando precisa 

05/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Julgo que amanhã consigo dar um retorno ao que propôs. 

05/05/21, 22:42 - Andre Neto: Ok já entendemos obg, vamos ver o que se sucede agora 

05/05/21, 22:46 - Andre Neto: São mais do que pensava alguns devem ser part times 

05/05/21, 22:47 - Joaquim Carvalhal: Julgo que os números estão inflacionados 

05/05/21, 22:56 - +351 916 298 740: Julgo que a thaiane deve querer que baixe o preço da 

renda durante o  



periodo de redução da capacidade, se realmente for assim não acredito que saia antes 

05/05/21, 22:59 - +351 916 298 740: Caso contrário talvez saia 

05/05/21, 23:22 - Joaquim Carvalhal: Mas a principio, vou baixar. Claro que podia forçar, mas, 

tenho  

infomações que o movimento desceu muito. 

05/05/21, 23:34 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao numero de pessoas que trabalham na pousada, 

julgo que  

as coisas estão mais ou menos corretas.  

Ou seja: 

São eles os tres (Thaiane+mãe e irmão), mais uma funcionaria para limpezas e arrumações gerais 

e dois  

eventuais, o jardimeiro e manutenção que deve ser o tratador da piscina. 

Não devo estar muito enganado. 

06/05/21, 08:29 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

 

Depois de se ver os prós e contras, e tendo em conta que para este contrato de 6 meses, não 

foi  

considerado qualquer aumento, pode-se neste momento aceitar a sua proposta de redução de 

30%, mas,  

apenas para este mes de maio e junho.  

Os restantes deverão seguir o valor constante no contrato. 

 

Outro ponto: 

Caso a Thaiane verifique que a partir de julho, não consegue cumprir com os valores mensais 

contratuais,  

podemos encurtar o prazo de vencimento do contrato e antecipar a entrega, sem nenhuma 

penalidade  

para a sua parte. 

Fique a vontade e tome a melhor decisão, de forma a que não tenha prejuízos. 

 

Obrigado 

Ate+ 



06/05/21, 08:46 - +351 916 298 740: Ok obrigada vamos agudardar pela resposta da thaiane 

06/05/21, 14:24 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim.  

Obrigada e entendido. Minha analise tem sido realmente o não prejudicar. A redução de 2 meses 

e nossos  

cortes nos ajudará a ir até o final do contrato.  

Obrigada  

Bom dia 

06/05/21, 14:41 - Andre Neto: ???? ok ainda bem , continuamos com a mesma previsao de data 

de ida assim 

06/05/21, 22:47 - André Filho: Permitida a ocupação de 70% em Paraty 

06/05/21, 22:51 - Joaquim Carvalhal: Pois, mas, ja enviei a mensagem aceitando a redução de 

30% para este  

mes de maio e junho. Os restantes ate setembro, permanece igual- Poderia ter regateado e ter 

conseguido  

um pouco menos de redução, porem, prefiro manter uma relação corial e ela zelar pela pousada 

por estes  

poucos meses, do que dar azo para alguma animosidade.  

Também , penso que desta forma, deixa-se um caminho mais propicio a ela prestar os devidos 

apoios que  

voces vão precisar. 

 

Julgo eu que dsta forma é melhor. 

06/05/21, 22:52 - Joaquim Carvalhal: *cordial 

06/05/21, 22:54 - André Filho: Sim é justo. 

06/05/21, 23:14 - Joaquim Carvalhal: Desta forma, restará cerca de 90 dias para voces fazerem 

os  

preparativos. 

06/05/21, 23:18 - André Filho: Sim 

07/05/21, 09:00 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/05/21, 11:58 - +351 916 298 740: Ok estamos a aguardar a chamada dela para saber as 

condições do  

contrato 

07/05/21, 19:30 - Joaquim Carvalhal: Claro que vamos aguardar a resposta da Sula. 



 

Mas como podem constatar, já se passou mais de uma semana que aguardo o contato dela com 

as  

informações sobre duração de contrato e etc.., e até agira não foi possível. 

Este é o padrão de resolução de assuntos empresariais em Paraty. Falta o rigor da celeridade. 

Mas, depois  

querem que as coisas sejam resolvidas de forma imediata. 

Vão querer fazer o contrato rápido, para poderem receber o valor do aluguel, sem esquecer que 

para eu  

assinar, o mesmo tem que ser enviado para aqui. 

Mas, é bom para voces irem se habituando. 

07/05/21, 20:36 - Andre Neto: Sim já reparamos nisso também , a senhora também tinha falado 

em  

arranjar as goteiras por exemplo é desta última vez já disse uma coisa diferente .  Temos que 

ser pacientes  

e estar sempre atentos a esses assuntos 

07/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Certamente, porem fica difícil de se programar algo. O 

improviso  

impera sobre o método., originando uma menor eficácia nas relações comerciais. 

Apesar de ser brasileiro, nunca me habituei a esta estilo. Tornei-tolerante, mas nunca 

praticante. 

07/05/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: *tornei-me tolerante, ... 

07/05/21, 22:45 - +351 916 298 740: Sim, tb não me identifico com esse método de organizar 

as coisas à  

última da hora mas pelo que percebi lá funciona muito assim ?? 

07/05/21, 23:09 - Andre Neto: Temos que nos adaptar 

09/05/21, 11:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/05/21, 11:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/05/21, 17:38 - +351 916 298 740: Boa tarde, 

 

A nossa chegada a paraty vai ser no fim de agosto início de setembro isto se a Thaiane não sair 

antes. 



Vamos colocar o contacto telefónico no site e nas redes sociais para potencializar as reservas 

diretas. O  

software de reservas que vamos adquirir tem hiperligacao no site e nas redes e faz reservas 

diretas, e pelo  

que dizem traz um aumento de 20%. 

O que estávamos a pensar era diminuir ao máximo as semanas que vamos permanecer fechados 

para a  

manutenção e tratar das coisas que vão faltar, e nessas semanas as reservas ficariam 

bloqueadas.  

Já confirmamos e a thaiane bloqueou as reservas a partir de outubro mas tb bloqueou todos os 

meses  

seguintes e temos que desbloquear isso. Como ainda não temos 100% certeza de quantas semanas  

precisamos de ficar fechados o melhor seria bloquear somente o outubro e disponibilizar os 

meses  

seguintes. Se não precisarmos do mês de outubro todo desbloqueamos que é essa a nossa 

intenção.  

Gostaríamos de falar com a thaiane para então desbloquear já a partir de novembro se for 

possível e para  

nos fazer a passagem das reservas quando chegássemos a paraty 

09/05/21, 17:42 - +351 916 298 740: Secalhar o melhor seria somente desbloquear quando 

chegássemos la  

para sermos nós a gerir as reservas e não a thaiane 

09/05/21, 17:46 - Andre Neto: O tal software de reservas que cima falamos, já tivemos uma 

pequena  

formação dele. Vou deixar aqui o link do site 

https://www.cloudbeds.com/pt-br/request-a- 

demo/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BrandPortuguese&utm_content=

4535491 

9629_479916399561_m&utm_term=cloudbeds&gclid=EAIaIQobChMIw6iK3oW98AIVBJ7VC

h1PWwq_EAAY 

ASAAEgJvdPD_BwE 

09/05/21, 18:07 - Joaquim Carvalhal: Entendi, 

Mas a minha colocação é para pedidos de reservas que vão surgir nos meses que antecedem o 

dia 3 de  



outubro. 

Porque os pedidos vão surgindo com alguma antecedência. 

E um método de voces poderem minorar algum tempo inativo e poderem vender enquanto não 

assumem o  

contrato. 

O bloqueio que a Thaiane fez a partir de outbro esta correto, dento em conta que ela não sabe 

a vossa  

forma de gestão, nem as tarifas que vão ser colocadas. 

 

Mas isso só pode ser decidido com a vossa presença no local e após reunião com a Thaiane. 

Devem também fazer uma reunião com o Teteco e se possível outra com a Herika Guarnieri. 

Ajudava muito voces poderem ter um questionário normalizado com questões pertinentes. 

Quanto a reservas para o meses seguintes a saída da Thaiane, não devem se preocupar muito, 

porque é a  

chegada (dezembro) da época alta e numa situação normal sem covid, a cidade não tem aposentos 

para  

toda a demanda. 

09/05/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: O que se pode fazer, caso voces achem por bem é 

elaborarem uma  

lista de perguntas e eu propor ao Teteco se ele faz o favor de as ouvir via uma ligação zap e 

responder as  

mesmas. 

isto poderia ser feito de imediato e assim, voces teriam bases para a construção de um 

organograma a ser  

usado na pousada,  

E neste caso, as informações do Teteco, serão fiáveis, mesmo não estando a frente da pousada 

Aurora há  

muito tempo. 

 

Fiquem a vontade para decidirem 

09/05/21, 18:13 - +351 916 298 740: Sim, isso seria perfeito ! 

09/05/21, 18:19 - Joaquim Carvalhal: Então, avisem-me quando tiverem este questionário pronto 

e eu tento  



marcar de seguida.  

Já viram que se for marcado com muita antecedência,  as coisas tendem a não funcionar bem. 

Podem mesmo, enviar previamente todas elas e fica com ele o encargo de marcar o telefonema. 

Vejam se assim está bem. 

09/05/21, 18:24 - Andre Neto: Certo, quando presentes em paraty fazemos então essa reunião 

com a  

thaiane para tirar proveito dessas reservas antecipadas. As reuniões com eles Vão ajudar a 

perceber o que  

precisamos saber para o bom funcionamento da pousada 

09/05/21, 18:25 - Andre Neto: Sim pode ser , vamos então trabalhar nesse questionário e mal 

esteja pronto  

enviamos 

09/05/21, 18:25 - Andre Neto: Depois aguardamos pela resposta do teteco para quando marcar 

o  

telefonema 

09/05/21, 18:28 - Joaquim Carvalhal: Mas antes do envio devemos avisa-lo se tal é 

possível.`Quanto a  

Thaiane, toda a informação deverá ser revisada, porque pode ter duplo sentido. 

Mas uma coisa causa-me estranheza é o fato dela não colocar a totalidade dos 8 

aposentos/suites, no  

Booking. 

09/05/21, 18:38 - +351 916 298 740: Sim realmente só aparecem 5 quartos e a casa. Ela pode 

ter alguém da  

equipa ou ela própria a viver nos quartos 

09/05/21, 18:39 - Andre Neto: Ok claro, depende da disponibilidade dele. 

A thaiane tinha dito que usava a casa de anexo como residência pelo que me lembro mas não é a 

casa que  

não está disponível e sim alguns quartos 

09/05/21, 18:40 - Andre Neto: No booking penso que nunca estiveram na totalidade os 

aposentos 

09/05/21, 18:40 - Andre Neto: No site fui confirmar agora e também não tem todos 

09/05/21, 18:40 - Andre Neto: http://aurorapousada.com.br/?pg=acomodacoes 

09/05/21, 18:44 - Andre Neto: Ou Pode ser pela restrição ao turismo e estar a controlar assim. 



09/05/21, 18:47 - Joaquim Carvalhal: Pois... não sei. 

Tem que ter algum motivo. Provavelmente ela não utiliza nenhuma gestão de reservas e tem 

sempre dois  

aposentos para alguma eventual sobreposição. Muitas pessoas fazem isso e só liberam eles, 

quando já tem  

tudo preenchido e neste caso, aumentam o valor das tarifas. 

Mas, isto são apenas suposições. 

Pode ser que depois destas perguntas que voces vão fazer para se enviar para o Teteco alguma 

luz vem ao  

de cima. 

09/05/21, 19:02 - Andre Neto: Sim também é uma opção . O software gere isso automático , 

mas sem ele  

provavelmente essa é uma das formas de o fazer . Vamos tentar perceber melhor com o teteco, 

se ele  

puder explicar.  

De qualquer das maneiras hoje já começamos o questionário 

09/05/21, 22:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/05/21, 22:20 - Andre Neto: Já tinha visto em algumas páginas perguntar pelo nome dele mas 

não tinha  

percebido quem era . Nem que era negacionista. Entendi agora .. 

12/05/21, 09:02 - Joaquim Carvalhal: Este video do Ze Claudio secretario de turismo de Paraty 

é datado de  

março deste ano. 

Ontem ele faleceu vítima de covid. 

https://www.youtube.com/watch?v=0zTTF3FsLvc&t=28s 

12/05/21, 09:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/05/21, 12:56 - Andre Neto: Bom dia , eu vi. Também vi a notícia em relação ao polícia e a 

manifestação.  

Não teve jeito nenhum 

12/05/21, 13:01 - Andre Neto: Gerou muita revolta e está a ser falado, Pode ser que com a 

pressão das  

pessoas, tomem medidas mais humanas e justas nesse sentido 

12/05/21, 13:14 - Joaquim Carvalhal: Talvez, mas vai demorar. 



 

Outra coisa. 

Foi decretado 7 dias de luto em Paraty, o que equivale dizer que tudo para... 

Com jeito a casa que vocês vão morar vai sofrer mais demora para fazer os trabalhos em falta. 

Mas, enquanto isso vocês não pagam o aluguel  

Ou seja 

O negacionismo do Zé Cláudio foi benéfico para VCS. 

12/05/21, 13:31 - Andre Neto: Sim, melhor pra nos 

13/05/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 07:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 11:08 - Andre Neto: Parece boa também já com mobília. Mas não estou a conseguir 

encontrar a  

casa no grupo, deve ser por não fazer parte dele. Enviei pedido a ver se consigo 

13/05/21, 21:22 - Andre Neto: Enquanto a senhora sula não tem mais novidades também estou 

a ver outras  

possibilidades mas são todas caras por enquanto. Vou reencaminhar as mensagens de uma 

senhora que  

falou comigo 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 



13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

13/05/21, 21:28 - Andre Neto: É o dobro do valor. Realmente ali no cabore são todas assim 

muito mais  

caras até agora 

13/05/21, 21:32 - Andre Neto: A casa da senhora sula continua a ser 1 opção , é o melhor valor 

para nos 

13/05/21, 21:33 - André Filho: Concordo 

13/05/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Boas... 

O Sales acabou de falar comigo que vai ver amanhã, uma "parada" (quer dizer uma situação) de 

duas casas  

num condomínio. que julgo também ser perto da pousada. 

Acho que os valores rondam os 1.500 reais. 

Vamos aguardar. 

13/05/21, 21:55 - André Filho: Está ok 

13/05/21, 21:56 - Andre Neto: Ok isso era bom Obg 

13/05/21, 21:57 - André Filho: Obrigado 

13/05/21, 21:58 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

14/05/21, 15:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/05/21, 15:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



14/05/21, 15:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/05/21, 15:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/05/21, 15:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/05/21, 15:15 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Acabei de receber esta informação do Sales. 

Analisem e digam alguma coisa. 

 

Ate + 

14/05/21, 16:14 - Andre Neto: Ok entendi. A primeira embora mobilada fica muito longe como 

disseram.  

Dessas duas a melhor também parece a da churrasqueira e pelo que percebi fica na rua dos 

tucanos 

14/05/21, 16:14 - Andre Neto: No Google maps da a mesma distância que a da casa da sra.sula 

14/05/21, 16:15 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/05/21, 16:15 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/05/21, 16:15 - Andre Neto: Vamos analisar, obrigado 

14/05/21, 21:38 - +351 916 298 740: Boa noite senhor Joaquim estivemos a analisar os prós e 

os contras  

das casas. 

A primeira em termos de mobília estava perfeita mas descartamos porque é muito longe. 

A segunda casa realmente tem mobília mas pelo que ouvi já está prometida a um cara (não percebi 

se era  

só a mobília exterior). 

A casa realmente é boa e ficamos indecisos mas a da sula em termos de localização e de espaço 

é melhor.  

Parece nos uma zona mais familiar e a questão da mobília nós vamos desenrascar como pudermos. 

Se ela  

sempre estiver interessada em alugar era ótimo, não achamos necessário procurar mais, não me 

parece  

que encontremos melhor . Muito obrigada 

14/05/21, 22:14 - Joaquim Carvalhal: Julgo que a da Sula, tem uma melhor localização e 

vizinhança- Tanto  



que o Sales mora bem perto e o Teteco, não deve morar muito mais distante. Isto é uma mais 

valia para  

quem chega de fora e sem conhecimentos. 

Vou teclar com o Sales, no sentido dele falar com a Sula, para que possa dar uma posição da 

situação e  

tentar fazer o contrato para melhor salvaguarda de voces. 

Mas, devem ir se habituando que isto é o modus operando de parte das pessoas de Paraty.  

Ate + 

15/05/21, 13:28 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Vamos fazer sim. 

O Marcelo vai começar  hoje a reforma. 

Te ligo mais tarde.  

Abraço. 

15/05/21, 13:28 - Joaquim Carvalhal: Vou passar os dados da proprietária e da casa pra você. 

15/05/21, 13:28 - Joaquim Carvalhal: Não se preocupe com o horário. Fique a vontade para me 

ligar quando  

for necessário.  

Bom dia???? 

15/05/21, 13:28 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim , ontem mandei mensagem para a Sula do 

eis a  

resposta ok! ?????? abraços... 

15/05/21, 13:32 - Joaquim Carvalhal: Estas mensagens foram enviadas hoje pelo Sales, onde da 

conta que  

as crianças Brás na casa ainda vão começar. 

Julgo ser benefico para vocês, devido ao retardamento do pagamento do aluguel 

15/05/21, 14:17 - +351 916 298 740: Sim quanto mais tarde melhor porque assim não estamos a 

pagar sem  

usufruir da casa e conseguimos juntar mais dinheiro, obrigada 

15/05/21, 14:23 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Aproveitei o gancho deste assunto com o Sales e com o Teteco e enviei para ele umas tantas 

perguntas, tipo  

questionário, para que ele possa dar um retorno. Como ele esta ligado ao turismo e sempre esteve 

e  



porque também esteve com contrato na pousada Aurora antes da Thaiane, jugo de ser de uma 

mais valia o  

que ele responder. Por outro lado, é uma pessoa muito fiavel. 

 

Vou reenviar para voces o dito questionário e a resposta que ele já deu. Caso voces tenham mais 

duvidas ou  

questões a serem colocadas, fiquem a vontade. 

Julgo que desta forma, voces podem com alguma antecedência terem uma proximidade do que 

vos espera. 

 

Ate + 

15/05/21, 14:25 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Teteco. 

 

Peço desculpas pelo incomodo, mas, como esta se aproximando a ida dos meus (filho, neto e 

companheira)  

até Paraty para assumirem a pousada Aurora, lembrei-me de pedir a si, um apoio técnico tendo 

em conta a  

sua longa experiência no mercado de turismo e também pelo contrato que teve comigo na pousada 

e  

também por ser uma pessoa de muita confiança ou seja, posso confiar nas suas respostas. 

 

Eu pouco posso ajudar aos meus, porque já faz muitos anos que não estou em Paraty e por isso, 

caso não  

interprete como abuso este meu pedido, eu lhe colocaria algumas questões por escrito e quando 

você  

tivesse um tempinho disponível, não é pressa, agradecia muito que me respondesse mesmo por 

áudio, via  

Zap.  

 

Bem, fico por aqui com votos de tudo de bom para si e todos que o cercam. 

 

• Com esta o movimento atual em Paraty e o que voce espera daqui para a frente. 



• Como será esta próxima alta temporada (dezembro a fevereiro). Prevê muita procura ou 

não? 

• Acha que os preços atuais da pousada Aurora estão correto, baixos ou muito altos. 

• Qual o melhor site de reservas para se trabalhar em Paraty. O Booking, o Airbnb ou 

outros mais, 

• As reservas na sua maioria são pelo Booking, Airbnb ou diretamente pelo site da pousada 

ou meso  

pelo telefone fixo ou zap da pousada. 

• Os hospedes costumam ficar um ou dois dias ou tem aqueles que ficam mais tempo 

• A procura mior é de casais ou de familias ou de grupos. 

• Tem mais algum site de reservas que compense trabalhar. 

• Como aconselha a se fazer a gestão das reservas, para que não exista uma conflitos entre 

as  

plataformas como o Booking e outras. 

• Quantas pessoas acha que a pousada Aurora necessita, desde Vigia a noite, rececionista, 

limpeza,  

jardineiro e manutenção, tratamento da piscina. 

• O posto de vigia da noite é importante ou qualquer pessoa serve. 

• E rececionista é facil de se arrumar. 

• Pode indicar quais os valores atuais de ordenado que cada função ganha, por exemplo: 

Vigia,  

recepcionista, empregada de quartos, diaria de um jardineiro e quanto custa manutenção de 

piscina.. E  

também quanto custa uma diarista, que venha um dia ou outro. 

• Quais os produtos que aconselha para o cafe da manhã.  

• Conhece alguem que posa fornecer pães, pão de queijo, bolos caseiros ou deve-se fazer 

isto tudo  

na pousada. 

• Quanto a lavanderia, qual a que aconselha para o tratamento de roupa da pousada. Como 

voce  

fazia no seu tempo que estava lá. 

• Quanto a passeios de escuna e tour para cachoeiras, pode dizer qual a melhor para o 

dono da  



pousada e para o hospede. 

• Caso não se consiga acordo com a casa do estacionamento junto a pousada, o movimento 

pode  

baixar, devido a terem que estacionar na rua. 

 

• Por ultimo, deixo ao seu critério outros pontos que julgue importantes para um melhor  

entendimento da gestão da pousada. 

 

Mais uma vez, agradeço muito o seu apoio e como deve compreender, estas informações são 

muito  

valiosas para se poder tomar boas decisões futuras. 

 

Tudo de bom. 

15/05/21, 14:25 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

15/05/21, 14:39 - Joaquim Carvalhal: Só um adendo. 

Gostava de esclarecer que quando o uso o termo "companheira" para designar a Ines. é porque 

o termo  

companheira no Brasil, equivale a quase esposa. 

Namorada é o ermo vulgar do "to ficando", hoje com uma e amanhã com outra. 

Apenas isso, não é nenhuma forma desrespeitosa. 

E tanto o Sales (catolico), como o Teteco (evangelico), mas ambos Bolsonaristas, o fator familia 

e bem  

casado é muito importante. 

 

Concluindo. Em Roma, sê romaano. 

15/05/21, 14:44 - +351 916 298 740: Obrigada além dessas perguntas gostaríamos de perguntar 

também: 

- fornecedores que pratiquem bons preços para material de limpeza, amenities e bar (bebidas e 

snaks)  

- melhor empresa para tv, internet e telefone 

-caso falhe o sistema existem faturas manuais para passar ao cliente no momento do check out? 

-se nos pode fornecer uma planilha de custos operacionais 



 

Se forem muitas perguntas e se for chato para o teteco, se ele não se importar podemos 

encontrarmo-nos  

com ele em paraty e falar pessoalmente 

15/05/21, 14:44 - +351 916 298 740: Sim tranquilo ?? 

15/05/21, 17:04 - Joaquim Carvalhal: Sobre o Teteco, podem ficar a vontade de se encontrarem 

com le,  

uma vez que a casa dele é muito perto da casa que voces vão morar e será muito simples ele se 

deslocar a  

pousada, quando voces tomarem conta. 

Quanto a forma de faturas, voces vão ter que criar uma firma para o efeito. O sistema brasileiro 

difere  

completamente do portugues. Regra geral, pequenas firmas, até a um determinado faturamento, 

tem uma  

forma de impostos.  

Mas, para isto aconselho que tratem com o Andre Magarão, meu atual contabilista (contador em 

Paraty).  

Convém saber quanto ele vai cobrar pela abertura da firma, ou seja, tratar de toda a papelada 

e quanto vai  

cobrar por mes de avença dos serviços prestados. Isto obedece a uma tabela. O que o André 

Magrão tem  

de melhor é ser honesto e cumpridor. 

Para terem uma ideia, vou deixar o link no final para voces poderem consultar os meus dados de  

empresário em Paraty, que posso ativar a qualquer momento, caso necessite de operar em 

território  

brasileiro. 

Se quiserem podemos marcar uma reunião via zap com o André Magarão e voces fazem as 

perguntas que  

acharem convenientes. 

consulta aos meus dados empresariais https://cnpj.biz/07005672000139 

15/05/21, 19:20 - +351 916 298 740: Sim era ótimo, temos bastantes dúvidas no que toca à 

contabilidade  

de uma empresa. Sei que aqui em Portugal é simples, com um contabilista de confiança ele diz 

nos todos os  



documentos que necessita para o controlo fiscal de acordo com as normas de Portugal, deduzo 

que com ele  

seja igual. 

Saber o valor que nos vai cobrar por mês era bastante importante para ja termos uma noção dos 

custos da  

contabilidade 

15/05/21, 22:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

15/05/21, 22:47 - Joaquim Carvalhal: Ja achei o documento do inventario. 

É de outubro de 2016 e foi feito pelo Teteco. Este foi o ultimo, porque a partir dai os contratos 

foram feitos  

para a Thaiane, depois para o irmão e agora para a mãe dela a D. Rosilda. 

Como ela pedi este documento para voce, acho que é melhor voce mesmo enviar ou tem outra 

sugestão? 

 

Depois vou enviar uma mensagem para o nosso grupo da pousada com o Andre Magarão, para que 

le possa  

dar valores para a montagem de uma firma para os meus e qual o valor que ele cobra para depois 

tratar da  

contabilidade mensal.  

ve se ele faz um preço de amigos. 

 

Um abç e obrigadão por tudo. 

15/05/21, 22:53 - Andre Neto: Espetáculo ! Obrigado 

15/05/21, 22:54 - Joaquim Carvalhal: Como está André. 

Espero que bem. 

Por favor envie-me o valor em falta da ultima prestação deste seu ultimo trabalho da legalização 

da  

pousada Aurora. 

 

Peço também que diga qual o valor que voce cobra para a montagem de uma firma para o meu 

filho e qual  

o valor que vai cobrar mensalmente como contador. 

 



O meu obrigado por tudo e fico no aguardo. 

15/05/21, 23:20 - Joaquim Carvalhal: Como estamos em fase de esclarecimentos, vou abordar 

um assunto  

que (julgo) ainda não foi conversado. 

Trata-se dos documentos necessários para voces poderem abrir uma conta bancaria em Paraty 

e também  

poderem adiquirir um cartão de celular/telemóvel. 

 

Deixo estes links, mas devem e podem pesquisar outras opções. 

https://www.itau.com.br/contas/conta-corrente/ 

 

https://podecomparar.com.br/telecom/operadoras/vivo/rj/paraty 

15/05/21, 23:38 - +351 916 298 740: Ok vamos tratar disso obrigada 

15/05/21, 23:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

15/05/21, 23:54 - Joaquim Carvalhal: Acabei de receber do Sales uma informação sobre 

cobertura de rede  

de marcas de celular. 

15/05/21, 23:59 - Andre Neto: Vou-me tentar informar nos grupos de paraty também julgo que 

lá tem  

informação sobre isso 

16/05/21, 17:02 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!!! Me desculpe a demora seu Joaquim? Eu cobro 

R$  

1.650,00 para a legalização e R$ 550,00 por mês de honorários. 

16/05/21, 17:02 - Joaquim Carvalhal: Na terça vamos ao cartório para vê se a documentação 

ficou pronta. 

16/05/21, 17:02 - Joaquim Carvalhal: Boa Tarde André. 

Quais os documentos deles que necessita para a abertura da firma. De momento eles apenas 

tem o CPF e o  

passaporte. É possível desta forma? 

Quanto tempo vai demorar a ter a firma legalizada para poder estar a frente da pousada 

Aurora.? 

Sabe quais documentos eles precisam para abrir uma conta bancária? 

Obrigado e ate + 



16/05/21, 17:07 - Joaquim Carvalhal: Vou preparar um documento com as instruções. Mando 

amanhã para  

o Senhor!!! 

16/05/21, 17:07 - Joaquim Carvalhal: Ele é cidadão Brasileiro? 

16/05/21, 17:07 - Joaquim Carvalhal: Agradeço. 

Se for o caso já se podia começar a tratar de imediato, ante da chegada deles  a Paraty 

(previsto) em final  

de agosto. 

 

Não, são todos portugueses. 

Apenas possuem como documento de identificação passaporte e o CPF. 

16/05/21, 17:13 - Joaquim Carvalhal: Entendi!!! A partir de amanhã começo a me dedicar para a 

legalização. 

16/05/21, 17:13 - Joaquim Carvalhal: Quando fala em todos? É uma sociedade? 

16/05/21, 17:13 - Joaquim Carvalhal: Não.  

O contrato de aluguel da casa de D. Marcia, que é representada pela Sula Minair, vai ficar em 

nome do meu  

filho. 

A sociedade será do meu neto e da sua companheira.  

Se for complicado fazer uma sociedade, pode-se utilizar uma empresa em nome individual em 

nome da  

companheira do meu neto, porque será a tirular do contrato de fundo de comercio que vou fazer 

como  

propiretario da pousada Aurora , para ela. 

 

Seria interessante se pudesse responder a estas perguntas, e depois antes de se avançar, 

podiamos marcar  

uma reunião alrgada via zap, onde eles colocariam para si, as duvidas que tivessem. 

 

O que acha? 

16/05/21, 17:22 - Joaquim Carvalhal: Podemos fazer sim uma sociedade em nome de ambos. 

16/05/21, 17:22 - Joaquim Carvalhal: Quando puder? Podemos sim realizar uma reunião via zap. 



16/05/21, 17:22 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Vamos então aguardar o retorno da resposta deles, porque eu moro um bem distantes deles. 

Por favor, informe a partir de amanhã um dia com um horário que seja bom para si. Depois, nós  

retornamos, em caso de disponibilidades de todos. 

Pode ser? 

16/05/21, 18:01 - +351 916 298 740: Boa!! Obrigada assim já podemos adicionar as nossas 

despesas 

Por nos tudo bem , tenho é que tentar ter o dia de folga no meu trabalho 

16/05/21, 18:17 - +351 916 298 740: Também não temos perguntas específicas para lhe fazer 

a questão é  

que documentos temos que lhe enviar todos os meses 

16/05/21, 18:28 - Andre Neto: Sim as perguntas são mais essas , o tempo que demora a legalizar. 

Os  

documentos e os valores 

16/05/21, 18:29 - Joaquim Carvalhal: Estas e outras perguntas poderão fazer ao Andre 

Magarão,  

Mas julgo que existe um sistema de empresa designado por "microempresa" ou 

"microempresario", que  

até a um nivel de faturamento, o pagamento do imposto é sempre o mesmo o que implica o não  

tratamento de faturas ou documentos de compras. 

Mas como falei, quando se fizer esta reunião, pode ser tudo esclarecido. 

 

Quanto a datas ou horários, neste caso como voce trabalha, diga qual a disponibilidade e tenta-

se depois  

marcar. Tenha em conta menos 4 horas no RJ. 

16/05/21, 18:32 - Joaquim Carvalhal: O valor da legalização da firma, ele colocou e eu reenviei 

para voces  

Ele pediu 1650 reais para a legalização e uma avença mensal de 550 reais. 

São valores normais de mercado. 

16/05/21, 18:37 - Joaquim Carvalhal: Outro pormenor que deve ser perguntado ao Teteco, é 

sobre a  

obtenção de uma maquina de pagamento de cartões, para poderem receber valores de hospedes 

na  



pousada. Sem isso, voces não podem começar a trabalhar. 

Porque, os pagamento no Brasil na quase sua totalidade são em cartão bancário, mesmo compras  

parceladas. Cheques em pousada não são aceites de forma nenhuma. 

16/05/21, 18:50 - +351 916 298 740: Tenho folga nos dias: 23/05 ; 24/05; 30/05; 01/06; 

05/06; 10/06;  

11/06 sendo que posso sempre ajustar com elas e trocar folgas se não der em nenhum desses 

dias. 

Sim vou juntar às questões. 

Aqui na minha loja o que tenho e do banco santander, provavelmente onde abriremos a conta da 

empresa  

será onde nos vão facultar o tpa do multibanco 

16/05/21, 18:55 - Joaquim Carvalhal: La, como aqui existem muitas opções, mas como falei o 

Teteco pode  

esclarecer. Cada empresa tem a sua taxa de operações e nem sempre o próprio banco consegue 

competir.  

Repare que mesmo aqui existem diferenças. Lá muito mais. Aqui existe um sistema unico de 

cobranças, que  

é atraves da SIBS. Lá não. 

Cada banco tem o seu caixa eletronico. O cartão de levantamento de dinheiro, só pode ser feito 

no caixa do  

banco emissor. Existem umas caixas chamadas de 24 horas que aceita de muitos bancos. Mesmo 

contas  

pagas  com barra de código, por vezes só podem ser feitas em determinadas intituições. Por 

exemplo a  

Prefeitura de Paraty, apenas emite pagamento para serem feitos no banco bradesco. Eu não 

consigo pagar  

atraves do meu banco Itau. 

16/05/21, 18:55 - Joaquim Carvalhal: Sobre as suas folgas, permita-me perguntar qual o seu 

horario de  

saida a noite. 

16/05/21, 19:02 - +351 916 298 740: Depende posso sair às 18:30, 19:00 as 20:00 ou as 21:00 

16/05/21, 19:06 - Joaquim Carvalhal: Neste caso se voce puder estar livre entre as 22h00 e as 

00h00, dá  



perfeitamente, porque serão no Brasil, menos 4 horas e dependendo das vossas duvidas, a 

conversa com o  

Magarão será coisa rápida, visto tratar-se de solicitações burocráticas. 

16/05/21, 19:07 - +351 916 298 740: Sim, sem problema 

16/05/21, 19:11 - Andre Neto: Ok vamos aguardar pela disponibilidade dele então 

16/05/21, 19:13 - Joaquim Carvalhal: Ok. Então posso dizer para ele que a partir de amanhã (ou 

querem  

outro dia desta semana) pode agendar o dia e hora para  areunião, É isso.? 

16/05/21, 19:13 - Joaquim Carvalhal: Dia e hora a partir das 22h00 daqui.Certo? 

16/05/21, 19:17 - Joaquim Carvalhal: Vejo mais dificuldades em você assinar a documentação e 

enviar  

daqui para lá. 

Todo o ganho de tempo é ótimo A máquina burocrática brasileira é muito pesada. Coisas que aqui  

resolvemos em dois tempos, lá leva meses.  

Seria muito importante obterem o máximo de documentação, antes mesmos de viajarem, porque 

caso  

tenham a firma, podem abrir de imediato a conta bancaria e obter a máquina de cartões. 

Resumindo, podiam começar a trabalhar logo imediatamente a Thaiane sair, resultando numa 

mais vaia  

financeira para todos. 

Porque mesmo no Brasil, se vocês chegarem com alguma antecedência, podem começar a aceitar 

reservas  

a partir do dia 3 de outubro. Claro que para reservas será um pouco complicado, mas, nada custa 

mais para  

a frente tentar um entendimento prévio com a Thaiane. 

Peço desculpas por estar fazendo este “pressing” no tratamento destes assuntos, mas como sei 

que no  

Brasil tudo demora muito tempo a se obter autorizações, vocês tem toda a vantagem em começar  

imediatamente. 

Posso citar um exemplo de um documento da pousada que comecei a tratar há cerca de 5 anos e 

somente  

agora para a semana o Andre vai conseguir levantá-lo no cartório. 

16/05/21, 19:28 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



16/05/21, 19:31 - +351 916 298 740: Certo 

16/05/21, 19:31 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar em documento em anexo, que contem as 

informações da  

minha empresa em Paraty, atualmente inativa, mas que serviu para toda a minha actividade 

empresarial.  

Podendo se tornar ativa, desde que eu queira. 

Este tratamento todo é que o André Magarão, fará para voces como sociedade ou como 

empresário em  

nome individual de um ou de outro. 

16/05/21, 19:35 - +351 916 298 740: Sim, quanto mais documentação levarmos daqui melhor 

para  

começarmos a trabalhar o mais rapido possível. 

Tenho só uma questão tendo em conta que vamos ter que abrir conta no banco e atividade 

empresarial  

temos que entrar no Brasil já como trabalhadores e não como turistas certo?  

Porque como não tenho residência nem contrato não me deixam abrir sequer uma conta corrente  

colocando o meu número de cpf no site do banco 

16/05/21, 19:38 - Joaquim Carvalhal: São coisas distintas. 

Voces na chegada do aeroporto, vão sempre entrar como turistas, salvo se já tiverem a 

documentação  

empresarial tratada. O que eu não acredito, mesmo que comecem amanhã mesmo. 

16/05/21, 19:39 - Joaquim Carvalhal: Não tenho em menter os requesitos para abrirem uma 

conta, mas  

podem faze-lo quando chegarem em Paraty, isto se for como voces disseram que vão antes do 

final do  

contrato da Thaiane. 

16/05/21, 19:40 - Joaquim Carvalhal: Mas o que lhes foi pedido no site do banco? 

16/05/21, 19:46 - +351 916 298 740: Se eu fizer a simulação para abrir uma conta corrente 

pedem para  

colocar o número do meu cpf 

16/05/21, 19:46 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/05/21, 19:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/05/21, 19:48 - Joaquim Carvalhal: QUal o nº completo do seu CPF 



16/05/21, 19:49 - +351 916 298 740: 716.912.151-47 

16/05/21, 19:49 - Joaquim Carvalhal: e  a sua data de nascimento 

16/05/21, 19:50 - +351 916 298 740: 23.01.1997 

16/05/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: Se voce for aqui neste link vai verificar que a sua situação 

esta regular, 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

 

Hoje mesmo vou enviar um email interno para a minha gerente de cota do Itau, com os seus 

dados e  

quando ela me disser algo er reencaminho, 

16/05/21, 19:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/05/21, 19:56 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

16/05/21, 19:58 - Joaquim Carvalhal: Ok, 

mas, mais a baixo tem um link onde diz " Este documento não substitui o “Comprovante de 

Inscrição no  

CPF”.", 

sairá um comprovante, mas necessito do nome de sua mãe, pedido num campo antes do titulo de 

eleitor. 

Após eu obter este comprovante, faço o envio para  a minha gerente de conta e vejo o que ela 

diz. 

16/05/21, 20:02 - +351 916 298 740: Ahh ok , o nome da minha mãe e Isabel Mónica Pinto Cruz 

16/05/21, 20:02 - +351 916 298 740: Mas eu e o André gostaríamos de ter uma conta conjunta 

no banco, é  

possível? 

16/05/21, 20:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

16/05/21, 20:10 - Joaquim Carvalhal: Pronto ja retirei o comprovante e vou depois tentar junto 

a minha  

gerente de conta. 

Mas o motivo que voce não conseguiu, uma vez que me diz que nem o CPF aceitou, pode ter alguma 

coisa a  

haver que a segurança so bnco identificou como um acesso de Ip fora do Brasil e não deu a 

permissão de  

continuar, Ms isso é apenas uma suposição, tendo em cont a sua situação regular do CPF. 



Porque as minha comunicações para o meu banco Itau é feito por um aplicativo próprio de acesso 

interno e  

com códigos próprios. 

16/05/21, 20:13 - +351 916 298 740: Desculpe, nos já tinhamos esse documento não tinha 

percebido 

16/05/21, 20:14 - Joaquim Carvalhal: Claro, mas, tudo depende das exigências e da empresa que 

voces vão  

optar Claro que isto depende da conversa com o Andre Magarão. 

Se for uma sociedade, julgo não ser complicado abrir em nome dos dois.  

Porem, deve ter em conta que em qualquer tpo mesmo que voce abra esta conta em seu nome, 

pode  

incluir um segundo titular.  

Também uma conta em nome de uma empresa, implicará sempre a emissao de certidões para 

comprovar a  

veracidade e o seu estado financeiro com as instituições publicas e privadas. 

 

Mas repetindo-me, Tudpo depende da vossa opção, após a consulta com o ANdre magarão. 

16/05/21, 20:15 - +351 916 298 740: Ok obrigada, também já temos as certidões de nascimento  

apostilhadas 

16/05/21, 20:16 - +351 916 298 740: *apostiladas 

16/05/21, 20:20 - Joaquim Carvalhal: Sei . O que será a principio de vossa actividade comercial, 

será o  

passaporte e o CPF. Mais tarde, poderão tentar conseguir a carteira de estrangeiro. 

E mais tarde ainda, caso o Andre pai, obter a nacionalidade brasileira por filiação paterna, o 

Andre filho,  

poderá também pedir a nacionalidade brasileira e caso voces se casem, voce pedirá e terá a 

nacionalidade  

brasileira por casamento.  

O que eu não aconselho muito porque o brasileiro esta muito mal cotado. .... Brincadeira minha. 

 

Mas as coisas, serão mais ou menos por ai. 

16/05/21, 20:21 - +351 916 298 740: ?????? 

Obrigada pela ajuda 



16/05/21, 20:21 - Joaquim Carvalhal: Agora o mais importante cronologicamente é a reunião via 

zap com o  

Andre Magarão e voces decidirem o sistema de sociedade ou individual e depois a resposta da 

minha  

gerente bancaria. 

 

omo voces etão percebendo uma coisa começa pedindo outra e por ai fora. Se uma empanca, tudo 

para e  

atrasa 

16/05/21, 20:23 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!!! Sendo amanhã. Segunda-feira, não há 

problema. 

16/05/21, 20:23 - Joaquim Carvalhal: O Andre Magarão, acabou de marcar para amanhã. Pode 

ser?? 

 

Deixem a resposta que vou janatr e depois comunico para ele. 

Ate++ 

16/05/21, 20:24 - +351 916 298 740: Pode ser 

16/05/21, 20:31 - Andre Neto: Sim , combinado 

16/05/21, 21:11 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!!! Sendo amanhã. Segunda-feira, não há problema. 

16/05/21, 21:11 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Então fica combinado amanhá, a a partir das 18h 

16/05/21, 21:11 - Joaquim Carvalhal: *das 18h00 de Paraty.  

Caso não possa, não tem problema, basta nos avisar. 

Obrigado 

16/05/21, 21:11 - Joaquim Carvalhal: Combinado!!! 

16/05/21, 21:14 - Joaquim Carvalhal: O Andre Magarão confirmou amanhá a partir das 22hoo 

daqui, 

Julgo que se for por volta das 22h30 , dará tempo dele estar operacional uma vez que ele 

trabalha na  

Prefeitura de Paraty. 

O que voces acham de se criar uma grupo próprio? 

16/05/21, 21:22 - Andre Neto: Por mim pode ser assim já fica 



16/05/21, 21:24 - André Filho: Por mim está combinado 

16/05/21, 21:25 - +351 916 298 740: Um grupo próprio era fixe 

16/05/21, 22:52 - Joaquim Carvalhal: Boa  noite Sr. Joaquim. 

A duração do prazo do contrato será de 30 meses. 

Contará à partir da assinatura do mesmo. 

16/05/21, 22:52 - Joaquim Carvalhal: A casa ficará pronta para a entrega em 12 dias. 

16/05/21, 22:52 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar os dados da Sra Marcia (locadora) para senhor 

Sales, para  

que providenciem o contrato. Qualquer dúvida, estou a disposição.  

Att, 

Sueli Porto Minair 

16/05/21, 22:52 - Joaquim Carvalhal: Boa noite. 

Obrigado. 

16/05/21, 23:39 - +351 916 298 740: Sr Joaquim esse contrato e de quase 3 anos, e o nosso 

contrato com a  

pousada aurora será de 1 ano 

16/05/21, 23:39 - +351 916 298 740: Como nos disse caso algo corra mal ou não nos adaptemos 

não nos  

renova o contrato 

16/05/21, 23:39 - +351 916 298 740: O que fazemos em relação a casa nessa situação? 

16/05/21, 23:50 - Joaquim Carvalhal: Amanhã podemos falar melhor, mas tem que se conjugar 

as novas  

situações que surgem. 

16/05/21, 23:54 - Joaquim Carvalhal: Será importante ouvir o que o teteco tem a dizer, como 

também o  

André Magarão. 

 

Mas uma das várias soluções, pode passar por propor a Sula um contrato de um ano com 

tolerância de mais  

outro ano 

16/05/21, 23:57 - +351 916 298 740: Sim isso deixaria-nos mais descansados, amanhã falamos 

melhor sobre  



isso então obrigada ?? 

17/05/21, 22:48 - ?Andre Neto alterou o ícone deste grupo 

17/05/21, 22:56 - Andre Neto: Já estamos online 

17/05/21, 22:59 - André Filho: Estou tb 

18/05/21, 00:09 - André Filho: Ouvi a conversa agora mas não me ouviam 

18/05/21, 00:10 - Andre Neto: eu ouvia alguma coisa ao fundo mas não se conseguia perceber 

bem 

19/05/21, 20:28 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Vou colocar em baixo a resposta que recebi ha momentos do banco ITAU, sobre a abertura de 

conta  

bancaria para estrangeiros. 

 

Depois querendo pode-se falar, estou na aldeia, mas com tempo disponível. 

 

Também ha necessidade de se enviar uma resposta a Sula, sobre o imóvel. Ontem falei com o 

Andre filho,  

sobre este tema.  Convinha até a manhã eu me pronunciar a Sula. 

 

Assunto do Banco ITAÚ. 

 

Bom dia. 

Meu filho é cidadão português de 44 anos de idade e vai passar a morar em Paraty á partir do 

próximo mes  

de agosto, para assumir a gestão da minha pousada www.aurorapousada.com.br , mas necessita 

de abrir  

uma conta bancaria, para o normal desempenho das suas funções. 

Ele possui passaporte europeu e também é titular de um CPF.  

Por gentileza, pode me informar se estes documentos são suficientes para a referida abertura 

de conta ou  

se necessita de outros e neste, quais? 

Agradeço a atenção dispensada. 

Cordialmente 



Joaquim Carvalhal 

 

-------------------------------- 

Resposta do Banco Itaú – onde possuo conta. 

Roberta Freiria Kloster da Silva 

 

Oi Joaquim, boa tarde! Tudo bem? Sou assistente da sua gerente Jessica que está em horário 

de almoço.  

Vou verificar com a área de conta corrente se há algum outro documento necessário para 

abertura de conta  

à clientes estrangeiros e já te dou um posicionamento. 

 

Roberta Freiria Kloster da Silva 

Joaquim, é necessário apresentar as seguintes documentações na agência:  

CIE - Cédula de Identidade Estrangeira ou RNE - Registro Nacional de Estrangeiros,  

PROIE - Protocolo de Solicitação do CIE/RNE,  

PASSP – Passaporte, 

SINCRE - Certidão emitida pela Polícia Federal,  

Laissez-Passer - Documento de viagem expedido pelo governo ou por uma organização 

internacional,  

CRNM - Carteira de Registro Nacional Migratório,  

CIT - Cartão de Identificação do Trabalhador,  

RIC - Registro de Identificação Civil. 

19/05/21, 20:43 - +351 916 298 740: Boa noite, 

Por nós pode dar o ok à Sula para nos fazer o contrato e nós fazemos o pagamento. 

19/05/21, 20:45 - +351 916 298 740: Em relação à documentação necessária para a conta 

bancária não  

temos conhecimento de todos esses documentos mas podemos fazer já uma marcação no 

consulado  

brasileiro do Porto porque já estão a aceitar um pre atendimento virtual 

19/05/21, 21:50 - Joaquim Carvalhal: Os documentos necessários para abertura de conta 

bancaria no caso  



de estrangeiros é Passaporte, RNE -registo nacional de estrangeiros e o CPF. 

Julgo que o RNE, somente pode er tratado no Brasil, uma vez que voces vão entrar como turistas. 

 

Vou deixar uns links diretos sobre RNE e autorizações de residencia e nacionalização.  

Provavelmente  

Leiam e depois digal alguma coisa.  

 

Vou juntar um audio que recebi do Oswaldo advogado, sobre o assunto da RNE. 

 

Registrar-se como Estrangeiro no Brasil 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil 

 

Prorrogar Estada no Brasil 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/prorrogar-estada-no-brasil 

 

Obter autorização de residência para fins laborais a imigrantes" Autorização de Trabalho" 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-residencia-para-fins-laborais-a-

imigrantes 

 

Naturalizar-se Brasileiro - Naturalização Ordinária 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/naturalizar-se-brasileiro 

 

 

Superintendência Regional no Rio de Janeiro 

Contatos da Polícia Federal no Rio de Janeiro 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-autorizacao-de-residencia-para-fins-laborais-a-

imigrantes 

19/05/21, 21:51 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/05/21, 22:21 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/05/21, 22:22 - +351 916 298 740: Mas como percebo pouco do assunto não sei se seria ou 

não boa ideia 



19/05/21, 22:51 - Joaquim Carvalhal: Para entrarem com um visto de trabalho, tem que existir 

uma  

empresa em território brasileiro que faça um contrato de trabalho, para cada um de vocês. O 

que a partida  

é impossível, mesmo que fosse apenas para um. Outro pormenor que dificulta é apenas terem 

cerca de dois  

meses e meio até a vossa viagem e ser um prazo curto que (julgo) para o consulado resolver o 

vosso  

problema. 

 

Ao estarem em Paraty, será necessário na mesma um contrato de trabalho que garanta a vossa  

subsistência, para que seja emitido o RNE. 

 

Como sabemos que a minha empresa esta inativa e sem hipóteses de ser ativada, resta eu abrir 

uma nova  

empresa, que por ser brasileiro é imediata, mas com custos, onde mais tarde, surgiria outro 

custo da  

abertura da vossa forma. 

 

Outra hipotese: Eu passo uma procuração para o Andre filho, nomeando ele meu representante 

da pousada  

Aurora, exercendo o cargo de gerente. Se assim, fosse, provavelmente não seria necessário 

abrir uma  

empresa para mim, porque tenho o titulo de propriedade da pousada e provavelmente não vai ser  

necessário provar mais nada. Mas, aqui carece de se colocar o assunto ao Andre Magarão, para 

ele dizer  

algo. 

 

Também tem a hipótese do Andre filho, chegar lá e entrar com o pedido de nacionalização, 

talvez, fosse  

mais simples ele obter a RNE. 

 



São alguns cenários que convém se estudar muito bem estes links que enviei, para vermos se 

existe encaixe  

em alguns dos diplomas. 

19/05/21, 23:56 - +351 916 298 740: Sim são ambas possíveis opções, acho que neste momento 

e com o  

tempo apertado temos que conseguir arranjar a forma mais rápida e viável. Vamos continuar a 

analisar  

todos os links para encontrar soluções, obrigada 

20/05/21, 09:30 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

 

Bem, vamos lá tentar colocar as ideias em ordem. 

 

Pelo que li, cheguei nesta conclusão. 

1. Para obter a abertura de uma empresa ou abrir uma conta bancaria, é imprescindível a 

RNE-Registo  

Nacional de Estrangeiros, alem do CPF e eventualmente outros documentos locais, como 

atestado de  

residência, etc... 

 

2. Para obtenção do RNE, necessita de estar em território nacional (Brasileiro). 

Documentos necessários:  Documentos de Viagem (bilhete de viagem) e comprovante de uma 

empresa que  

garanta a poder viver no pais.  

 

3. O local onde se obtém é nos postos da  PF- Polícia Federal, neste caso em Angra dos Reis, 

distante  

cerca de 100 km de Paraty. O valor do pedido do RNE, é de 204.77 reais. O atendimento é 

marcado on line.  

https://www.rs.gov.br/carta-de-servicos/servicos?servico=66 

 

4. Ao ser emitido o protocolo (comprovante) da entrada do pedido do RNE, o mesmo serve 

para a  

abertura da firma e provavelmente para a abertura da conta bancaria. 



 

Julgo que até aqui é pacífico este raciocínio e seguidamente deixo alguns cenários possíveis. 

• Se estiverem em Paraty com boa antecedência antes do dia 3 de outubro, podem obter 

o RNE,  

depois abrir a firma e depois a conta bancaria.  

•  Pode o André, pedir a sua carteira de estrangeiro e depois ou em simultâneo, solicitar a 

sua  

nacionalização. que é concedida de forma direta por ser filho de brasileiro. Desta forma, alguns 

processos  

podem ser facilitados, julgo eu. 

• Um ultimo cenário, será eu voltar a abrir a empresa, como brasileiro é direto, mas aqui, 

o Andre e a  

Ines, teriam dois custos para abertura desta empresa e depois a deles. 

 

Quanto a efetuarem o pedido da RNE. através do consulado brasileiro no Porto, só tendo a 

garantia que o  

processo estará concluído antes da vossa ida, o que eu acho muito difícil. 

 

Vejam isso, para depois se comunicar ao Andre Magarão, sobre as próximas medidas a serem 

seguidas. 

 

Independente da vossa decisão, vou enviar ao Andre Magarão, uma pergunta da necessidade da 

obtenção  

de um novo alvará de funcionamento da pousada, tendo em vista que o atual deve pertencer a 

Thaiane. 

 

Qualquer coisa, comuniquem. 

Ate+ 

20/05/21, 11:51 - +351 916 298 740: Bom dia,  

O único problema que vejo é não conseguirmos abrir mal a thaiane saia, esses documentos so dão 

para ser  

tirados no Brasil e o rne demora 60 dias a ser emitido e a abertura da empresa de 15 a 30 dias, 

no total são  



2 meses e meio 3 ... 

20/05/21, 12:36 - Joaquim Carvalhal: Certamente. 

 

Mas julgo que com a vossa chegada a Paraty, pode-se imediatamente pedir o RNE, para o Andre 

pai ou para  

todos. Deverão mais para a frente decidirem. 

Julgo que, no presente, ou seja, ainda hoje, tenho que pedir ao Andre Magarão para marcar com 

a Sula a  

confeção do contrato de arrendamento da casa. E quanto a mim, deveria se fazer o contrato em 

nome dos  

tres; Andre pai e Andre filho e Ines.  

Desta forma, voces já provam que possuem uma residência em Paraty. 

O que acham? 

20/05/21, 12:37 - +351 916 298 740: Sim acho melhor pq tb tinha visto esse pormenor de 

termos que  

declarar alguma fatura da casa em nosso nome 

20/05/21, 12:43 - Joaquim Carvalhal: Então, posso falar com a Sula deste pormenor. Porque ela 

tem que  

aceitar primeiro. +ara depois eu falar com o André Magarão. 

20/05/21, 14:41 - +351 916 298 740: Se for possível o sr Joaquim abrir a empresa em seu nome 

para ser  

mais rápido quais seriam os custos? Estamos a analisar a melhor maneira 

20/05/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: Se for possível o sr Joaquim abrir a empresa em seu nome 

para ser  

mais rápido quais seriam os custos? Estamos a analisar a melhor maneira. 

 

Pode-se mandar fazer a abertura em meu nome, mas como será em caracter provisório, o custo 

será  

bastante alto para vocês. Porque, haverá o custo da abertura e depois do encerramento e ainda 

depois  

vocês terão que abrir uma novamente em vosso nome. Não sei os valores exatos, mas o André 

Magarão, só  

de honorários leva cerca de 1600 reais (se não estou em erro). Faltam valores de emolumentos. 



 

Mas, julgo que não será necessário. 

 

Acabei de receber da Jéssica Oliveira, minha gerente da agencia Itaú de Paraty a confirmação 

que basta o  

protocolo (comprovante) do pedido da RNE, feito a Policia Federal, já podem abrir a conta 

bancaria e log,  

também com certeza poderão tratar da abertura da sociedade. 

 

Podem faltar alguns pormenores, como a obtenção do alvará de funcionamento junto a 

Prefeitura, mas se  

vocês realmente forem logo no mês de agosto, mais do que nunca, vai ser mesmo vantajoso irem 

bem  

antes do dia 3 de outubro, Neste caso, vocês dispõem de quase 50 dias para tal. 

 

O que acham? 

 

Resposta do email enviado pela gerente do Itau de Paraty. 

Jessica Da Silva Oliveira 

Bom dia Joaquim, tudo bem ? Isso mesmo, com essa documentação e um comprovante de 

endereço  

atualizado,seu filho já consegue abrir a conta 

20/05/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Joaquim, passei na rua e o portão pra  estava 

aberto entrei  

e a casa está na reforma , sendo pintada etc... Só não vi ninguém lá ?????? 

20/05/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: Sim. 

20/05/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!!! 

20/05/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: Vou entrar em contato com a Sula e lhe retorno. Amanhã 

estarei  

enviando no grupo contabilidade os procedimentos de constituição da empresa e a obtenção do 

RNE. 

20/05/21, 18:01 - Joaquim Carvalhal: Acabei de falar com a Sula. 

20/05/21, 18:01 - Joaquim Carvalhal: Ela ficou de me enviar o quanto antes a documentação da  



proprietária. 

20/05/21, 18:01 - Joaquim Carvalhal: Seu Joaquim!!! Mais uma vez muito obrigado pela confiança 

em  

nossos serviços!!! Forte abraço!!! 

20/05/21, 18:01 - Joaquim Carvalhal: Otimo,  

Vamos a isso. 

20/05/21, 18:19 - +351 916 298 740: Perfeito!!  

Então o melhor é abrir a empresa em nosso nome o no nome do sr André mas resta só uma dúvida, 

se o sr  

André tirar a nacionalidade brasileira necessitamos na mesma de ter o capital social dos 60000 

reais? 

Se sim, então poderíamos ver se dá para pagar as prestações. 

Em relação ao rne na polícia federal estamos a considerar ficar uns dias no Rio de Janeiro para 

tratar da  

documentação  tendo em conta que saímos lá quando fizermos a viagem e depois de tratar dos  

documentos íamos diretos para paraty e aí só ficava a faltar os documentos na prefeitura. 

Vamos marcar a viagem para meio de agosto para dar tempo suficiente. 

20/05/21, 18:20 - Andre Neto: Perfeito, vamos aguardar 

20/05/21, 18:34 - Andre Neto: Quando a Ines diz que estamos a pensar tratar da papelada no 

rio, foi porque  

eu disse-lhe que preços de táxi de paraty até Angra ficavam mais caros que uma noite passada 

no rio.  

Mas só agora é que pesquisei melhor e encontrei que também há onibus paraty-Angra, mais 

barato.  

Vamos ver o que será melhor 

20/05/21, 18:35 - Andre Neto: No entanto a tratar no rio depois íamos diretos e se calhar é 

mais seguro 

20/05/21, 19:15 - Joaquim Carvalhal: Quanto a vossa ida do Rio a Paraty, eu já tinha dito para 

vcs, (não me  

lembro se em fala ou escrito) era um presente meu de boas vindas, onde irei tentar que seja 

alguém de  

Paraty a busca-los. Se osse um taxi do Rio, o valor seria proibitivo. Será através do Sales. 

 



A documentação a ser tratada por voces, nomeadamente RNE, será obrigatoriamente na 

delegacia da PF   

da área de residência, ou seja, em Angra dos Reis. 

E atualmente não atendem presencialmente sem agendamento. Existe mesmo um portaria que 

prolonga  

prazo para este efeito. 

 

A obtenção da nacionalidade por parte do André, vai demorar um tempo indeterminado, que pode  

demorar mais de dois anos. Uma coisa é dar entrada, o que pode facilitar alguns procedimentos, 

mas,  

apenas isso. 

O mesmo se passa com a RNE; -  ao protocolar, este documento permite abrir conta bancaria e 

formar um  

sociedade, claro com a prova de residência e o CPF. 

Os 60 mil reais necessários, segundo falou o Andre Magarão, podem ser pagos a longo prazo, e 

mesmo  

assim ele disse que amanhã, já dará estas coordenadas. Pode ser que ele tenha alguma solução 

viável.  

Para este item, julgo ser melhor aguardarmos. 

Mas, mesmo assim, penso que as coisas estão correndo bem. Mas temos que ter em conta que a 

legislação  

no Brasil é muito complexa e existe um fator que não esta aparente. Que é a burocracia. Este é 

o maior  

problema. E isto significa tempo. Mesmo dando dinheiro por fora. 

 

Ainda sobre o assunto de tratamento de documentação em órgãos publicos, muitos estão 

trabalhando  

apenas por agendamento. 

20/05/21, 21:24 - Andre Neto: Ok entendi , vamos aguardar pela resposta do sr André 

Maranhão acerca dos  

60mil reais necessários e se tem alguma solução possível 

20/05/21, 21:24 - Andre Neto: Magarão* 

21/05/21, 14:12 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/pontanegra.paraty 



 

https://www.pontanegraparaty.com/ 

22/05/21, 08:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/05/21, 08:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/05/21, 08:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/05/21, 08:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/05/21, 08:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/05/21, 08:27 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Teteco. 

Já ouvi o audio e reencaminharei para o meu pessoal. Excelente as suas dicas e será uma mais 

valia. 

Caso necessite, voltarei a incomoda-lo. 

Quanto a casa da D. Marcia, já esta tudo quase Ok, faltando apenas o Andre Magarão fazer o 

contrato. 

O meu pessoal, pensa estar em Paraty, a partir do mes de agosto, apesar do contrato da pousada 

com a  

Thaiane findar apenas no dia 3 de outubro. 

Este mes e meio vai servir para eles se adaptarem a cidade de Paraty e poderem conhecer a 

pousada. 

Quanto a Thaiane, tenho recebido dela todo o apoio, claro que falta discutir certos pormenores 

de site e  

outros coisas. 

Bem, fico por aqui e desejo tudo de bom para si e os seus. 

22/05/21, 16:22 - +351 916 298 740: Bom dia muito obrigada, as dicas do teteco vão ajudar 

bastante. 

Quando fosse possível gostaríamos de falar consigo via zap ou pessoalmente para conversarmos 

tendo em  

conta que as condições de irmos para paraty mudaram, estávamos a contar ir em setembro com 

um mês  

encerrados e neste momento contamos ir em agosto com 2 3 meses encerrados sem receber 

qualquer  

ordenado e com bastantes contas para pagar, precisávamos de falar consigo sobre isso 

22/05/21, 20:04 - Joaquim Carvalhal: Hoje mais tarde e amanhã, temos visitas aqui em casa, o 

que dificulta  



alguma conversa que será difícil. 

Depois passo a semana na aldeia, mas podem colocar o assunto por aqui. Talvez seja o mais direto. 

Ate+ 

23/05/21, 08:49 - Joaquim Carvalhal: A casa já está pintada por fora , acho que por dentro 

tenha finalizado  

também. 

23/05/21, 08:53 - Joaquim Carvalhal: O Sales enviou-me esta mensagem ontem a noite. Julgo 

que esta  

semana, sera a assinatura do contrato,  que será enviado via net, para se colocar as assinaturas 

e devolve-lo  

pela mesma via.  

A Sula ficou de informar da conta bancaria, porque não sabia se a transferencia era para a 

proprietaria D.  

Marcia ou para ela própria. 

Ate+ 

24/05/21, 14:38 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim  

Em relação ao assunto que lhe tinha falado é o seguinte: 

Como sabe o André não está a trabalhar porque ficou sem trabalho devido à pandemia e não está 

a  

conseguir arranjar o que nos deixa com menos dinheiro para nos aguentar-mos 3 meses em 

paraty sem  

qualquer rendimento. 

 

Estivemos a fazer contas e o que conseguimos juntar mais o que vou receber não chega para nos  

aguentarmos 2 a 3 meses com despesas de aluguel, água, luz, alimentação, eletrodomésticos 

básicos,  

documentos, pagamento da prestação da abertura da empresa, fundo de maneio mais ter que 

encher a  

pousada de stock durante um mês inteiro para os hóspedes. 

Queremos garantir uma boa qualidade e quantidade dos produtos para os nossos hóspedes e 

estamos com  

medo tendo em conta que temos que pagar tudo sem receber durante o tempo que estamos 

parados à  



espera da documentação. 

 

Temos 2 soluções: 

O sr André se puder vai mais cedo para tratar da documentação da empresa, faz nos os 

contratos e nos  

arrancamos, e o tempo que vamos permanecer la sem ordenado é reduzido como estávamos a 

contar  

desde o início ser mais ou menos 1 mês. 

Ou 

Precisamos de um empréstimo para garantir o básico para nós mais garantir um fundo de maneio 

e que não  

vai faltar nada na pousada no momento da abertura. 

24/05/21, 14:39 - +351 916 298 740: Em relac?a?o ao aluguel caso seja a primeira ou a segunda 

soluc?a?o na?o  

ha? problema, podemos pagar e assinar mal esteja pronto o contrato. 

24/05/21, 22:57 - Joaquim Carvalhal: Já estou na área, mas estou teclando com um amigo do 

RJ, no sentido  

de obter uma resposta a abertura de uma sociedade cujos titulares sejam estrangeiros. 

24/05/21, 22:57 - André Filho: Ok 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Boas Jovan. 

Como posso obter uma informação sobre  a abertura de uma firma cujo titular e um estrangeiro? 

Conhece alguém que possa me elucidar? 

Obrigado 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Abertura foi no Brasil? 

Caso positivo. 

Precisa saber CNPJ e nome da empresa. 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Eu vejo para vc. 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Explico melhor. 

Meu filho o André e o filho dele, propuseram ir até Paraty e assumirem a pousada Aurora. 

Neste caso como são português, para formarem uma sociedade para assumirem a pousada, qual 

o melhor  

sistema. 



E preciso qual valor para terem como capital social? 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Ou seja, qual o valor de capital mínimo exigivel? 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Neste caso vou ter q falar com o Balassiano meu amigo.  

Amanhã. 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Agradeço e aguardo. 

Cumprimentos a todos e vamos a ver se o avião que trás o Bolsonaro do Equador tem uma pane. 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Eles não têm CPF provavelmente. 

A pousada é pessoa jurídica? 

Caso já esteja registrada como vc tal , deve ser mais fácil alterar o contrato social e colocamos 

como  

administradores.  

Vou saber amanhã e te informo melhor. 

24/05/21, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Pane total. 

25/05/21, 13:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/05/21, 15:34 - André Filho: É isso muito bem 

25/05/21, 16:39 - Joaquim Carvalhal: Boas, 

 

Estive numa conversa demorada com este meu amigo do RJ, onde me deu algumas dicas sobre a 

melhor  

forma de se contornar a abertura de uma empresa no Brasil, necessária para a emissão de 

faturas (nota  

fiscal no BR), para os hospedes. Quer pela via das plataformas como Booking e outros e também 

a hospedes  

de reservas diretas ou de balcão. Sem a emissão de notas fiscais não é possível efetuar 

contratos com as  

plataformas. 

E para se tratar de qualquer empresa, é necessário tempo e o contrato com a Thaiane, termina 

em 3 de  

outubro.  

Hoje vou tentar saber com o André Magarão, quanto tempo é necessário para abertura de uma 

empresa a  



partir de Paraty. Informação de máxima importância. 

Vou deixar aqui a informação de tópicos sobre sociedades existentes no Brasil que recebi do RJ 

do meu  

amigo Jovan. 

Microempresa(ME) 

Empresa de Pequeno Porte(EPP) 

-------------------------------------------------------------- 

Empresa Individual; Sociedade Unipessoal e EIRELI. 

Sem sócios: 

------------------------------------------------------------------ 

Sociedade Empresária Limitada e SA 

Com sócios. 

---------------------------------------------------------------- 

MEI = micro empreendedor individual. 

Faturamento máximo anual de 81 mil reais 

MEI , pela lei só comporta algumas atividades. 

25/05/21, 16:45 - Joaquim Carvalhal: Mais informações oficiais: 

Sebrae.com.br 

 

No campo da pesquisa digitar  como abrir uma Micro ou  Pequena Empresa. 

25/05/21, 16:57 - Joaquim Carvalhal: Ou então do mesmo site pode ir direto para  

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-abrir-uma-micro-ou-pequena- 

empresa,c415226b84fd7710VgnVCM100000d701210aRCRD 

25/05/21, 17:05 - Joaquim Carvalhal: Recebi agora uma informação que a demora da abertura 

de uma  

empresa vai de 45 dias para a 60 dias. numa situação normal. Com o covid por marcação prévia 

em alguns  

organismos, pode haver outra demora. 

25/05/21, 23:10 - +351 916 298 740: Boa noite sr Joaquim, em relação à casa até quando 

podemos dar o  

ok? 



Estou a perguntar pq amanhã vou falar com o meu advogado que sabe como abrir uma empresa 

no Brasil,  

pelos vistos a questão dos 110 mil para abrir uma micro empresa parece estar errada mas 

somente amanhã  

lhe consigo dar uma resposta 

25/05/21, 23:48 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Fiquem a vontade. 

25/05/21, 23:51 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

26/05/21, 12:49 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sula. 

Podemos avançar para a elaboração do contrato. 

Já pedi ao André Magarão, falar consigo para a colheita de dados da proprietária e do imóvel  

Entretanto vou de novo lembra-lo para dar o devido seguimento . 

Obrigado. 

26/05/21, 21:34 - Andre Neto: Boa noite , a Inês hoje já consegui falar com o advogado , já 

informou que o  

melhor para abertura da firma é uma sociedade mas ainda não nos conseguiu dar valores exatos, 

estamos á  

espera de novidades da parte dele 

26/05/21, 21:36 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas--- 

28/05/21, 16:20 - Joaquim Carvalhal: Boas a todos. 

Acabei de receber a informação de Paraty, que os estrangeiros podem ser vacinados contra o 

covid, desde  

que comprovem a sua residência e a identidade pelo RNE. As datas serão as mesmas que os 

nacionais.  

 

Vou deixar um link em baixo onde tem varias informações sobre todas as nossas ultimas 

conversas, bem  

como outros assuntos em pauta. 

 

Alguns desses temas requerem uma atenção especial, nomeadamente os que tratam da abertura 

da vossa  

firma e confirmação da vossa ida para Paraty, de forma a poderem assumir a pousada. Como lá 

esta escrito,  



caso optem por um adiamento, devem me dizer o quanto antes para eu renegociar novo contrato 

com a  

Thaine. 

É necessário também agendar via zap o mais rápido possível uma nova reunião com o André 

Magarão, para  

melhores esclarecimentos sobre a abertura de firma e outros. 

 

Bem quando puderem dêem uma vista de olhos. 

 

https://www.pousodaserra.com/andre-final-maio 

29/05/21, 23:12 - Andre Neto: Boa noite, obrigado pelas explicações no site foi mais fácil para 

nos organizar  

. Depois de conversarmos todos e analisarmos todas as situações chegamos a conclusão que o 

melhor seria  

esperar até dia 3 de abril para assumir a pousada, se for possível e se a thaiane prolongar então 

o contrato  

o tal meio ano. Essa decisão por queremos que corra tudo 100% bem com todas as condições (  

estacionamento alugado, fundo de maneio, etc ) de forma a tarmos mais seguros. 

Quanto a abertura da firma e os requisitos necessários, o advogado da Inês ainda não tem 

novidades mas  

com o tempo extra que podemos ter agora certamente vamos ter certezas tanto da parte dele 

como do Sr.  

André magarao na reunião que se pudera fazer.  

 

Se assim for possível, planeamos agora estar em Paraty em Janeiro. 

Quanto as vacinas acredito que também já seja possível tomar cá em Portugal sendo que só 

partimos nessa  

data 

29/05/21, 23:44 - Joaquim Carvalhal: Sabia decisão, tendo em conta as dificuldades com a 

obtenção de um  

fundo de maneio, peça necessária para o inicio da vossa atividade empresarial. 

 



Por outro lado, a ida do André pai nestes próximos tempos, significa uma mais valia na prospeção 

do  

"terreno " e na obtenção de documentação brasileira, que de certo modo pode beneficiar vocês. 

 

Tudo tem um tempo de acontecer e no mundo de negócios, um ato precipitado quase sempre traz  

resultados negativos. 

Mantenham o foco e procurem a partir de hoje, tentarem amealhar verbas suficientes para o 

início do  

vosso projeto. 

 

Fico a disposição e sempre que queiram podemos trocar impressões sobre este projeto adiado, 

mas não  

acabado.  

Cumprimentos a todos. 

Até + 

30/05/21, 00:15 - Andre Neto: Sim vamo-nos manter focados para o resto da segurança que 

nos falta.  

Obrigado quando tivermos mais dúvidas ou novidades também postamos no grupo , até já 

30/05/21, 13:58 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 

 

Espero que esteja tudo bem com vocês. 

 

Venho abordar o tema do contrato da pousada Aurora 

 

Meu filho André, conta estar em Paraty, durante o mes de julho ou início de agosto, depois de 

tomar a  

vacina do covid. Porém, o meu neto e sua companheira, só tem previsão de serem vacinados após 

o mes de  

setembro ou outubro, segundo o plano de vacinação para a faixa etária a baixo de 30 anos, onde 

eles se  

encontram. 

 



Desta forma, proponho-lhe estender o contrato que termina em 3 de outubro próximo, até mais 

tarde.  

 

Caso tenha interesse, de o seu retorno para discutirmos pormenores de datas e valores e se 

entender  

podemos conversar via zap. 

 

Agradeço a atenção. 

 

Ao dispor, 

Joaquim Carvalhal. 

30/05/21, 13:58 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Por aqui estamos bem e nos cuidando. 

Que bom que seu filho já foi vacinado, por aqui somente minha mãe. Giuliano e eu ainda vai 

demorar,  

infelizmente.  

 

Sim senhor, podemos conversar e como sabes temos interesses.  

 

Estou indo ao Rio agora pela manhã e retorno na terça-feira podemos marcar um horário. 

30/05/21, 15:21 - André Filho: Óptimo assim 

04/06/21, 23:03 - Joaquim Carvalhal: Acabei de ter uma longa conversa com a Thaiane, onde 

conversamos  

longamente sobre vários assuntos, que vou colocar aqui em baixo para vossa apreciação. 

Também, ficou de enviar a proposta que pensa fazer por escrito até este próximo domingo. Logo 

que a  

receba encaminharei para vocês. 

O que ficou mais ou menos tratado. 

• Ela propôs ficar ate ao final da penúltima semana de abril, porque existe muitas reserva 

de Pascoa  

ou semana santa, que prolongam a estadia por mais uns dias. 



• Vai apresentar valores para o novo período de contrato, para o meu apreciamento e 

possível  

aceitação. 

• Também precisa, de uns dias para retirar os seus pertences que não constam do 

inventario. 

• A casa e o estacionamento, vão ficar englobados no contrato da pousada, e o custo atual 

é de 4300  

reais/mês. Na verdade, são duas casas, cada uma com dois quartos que ela aluga, extra o 

contrato da  

pousada, ou seja, o irmão dela e a mãe, não entram neste acordo. 

• Ela mora no andar de cima de uma das casas e alugas as restantes. 

• Provavelmente ela vai brevemente alugar outra pousada, 

• Também disse que pode a partir da chegada do De e da Ines, colocar um deles como 

rececionista  

devidamente remunerado, e desta forma vai ganhando experiência. Mas, disse que esta hipótese, 

tem que  

ter a anuência do seu irmão Juliano. 

• Também disse que dá todo o apoio a uma transição dela para a Ines e o De. 

 

Foi o que falamos e até domingo ela envia por escrito as suas pretensões. 

 

Fico ao vosso dispor para mais esclarecimentos que necessitem. 

 

SDS 

Ate+ 

05/06/21, 01:12 - Andre Neto: Olá,tivemos a analisar já os pontos. 

Sendo que a thaiane sai da pousada na penúltima semana de abril + uns dias para retirar os seus 

pertences  

isso seria provavelmente até o final de abril. Dessa forma abrimos a pousada em Maio. Durante 

esse  

periodo que ela retira os seus pertences seria incomodo para ela nós estarmos na pousada já a 

fazer  

algumas manutenções ?  Aproveitávamos esse tempo parado.  



 

Outra coisa que também tínhamos conversado era a questão de a thaiane puder aceitar reservas 

do mês  

seguinte ao qual nós assumiríamos. Mas isso talvez seja melhor falar com ela lá em paraty. 

 

Quanto a situação das 2 casas + estacionamento era ótimo, por alto, percebemos que as casas 

com  

hóspedes apenas ao fim de semana cobre praticamente o valor de aluguel. A única dúvida é se as 

casas  

serão “entregues” mobiladas ou alguns dos pertences a retirar estão incluídos nelas ?  

 

Na possibilidade de um de nós como rececionista , a Inês gostava dessa oportunidade para 

ganhar +  

experiência e se for possível depois da confirmação da thaiane então conversar sobre isso para 

acordarem. 

 

Obrigado, Vamos aguardar pela resposta da thaiane 

05/06/21, 08:38 - Joaquim Carvalhal: A Thaiane vai enviar por escrito até domingo, uma 

proposta  

comtemplando toda a nossa longa conversa que tivemos, ontem, sexta-feira. 

Ficou conversado que após o término do contrato em finais de abril de 2022, não haverá 

paragem, As  

reservas serão aceites para as datas pós contrato e todo o valor, resultado das mesmas serão 

depositados  

em vossa conta bancaria. 

 

Quanto as casas terem ou não mobília, este item não foi discutido, porem entendi que ela mora 

no andar  

de cima de uma dessas casas e que colocou um aparelho de ar condicionado. Pareceu-me que vai 

querer  

cobrá-lo. Mas não entrei em pormenores. Mas, provavelmente estas casas não tem mobiliário. 

Repito.  

Provavelmente. Poderei perguntar, na próxima reunião que vou ter com ela, após o recebimento 

da  



proposta por escrito, na próxima semana. 

 

Quanto a proposta para ser rececionista, esta ideia foi da Thaiane, e falou no Dé. Eu não me 

pronunciei.  

Porem, ela disse que era uma proposta e condicional,  caso arrendasse outra pousada e também 

o parecer  

do irmão dela e sócio. 

Mas julgo que ela falou no De, fazendo confusão, Explico porquê. Numa das minhas conversas 

com ela,  

disse que a Inês, tinha um curso de turismo e falava línguas. Ela reteve essa informação, e 

provavelmente  

trocou os nomes.   

 

Mas, dependendo do mes que vocês pensam em ir, se for na época alta de Paraty (Dezembro a 

março), não  

deve ser difícil, conseguirem uma colocação em alguma pousada, porque a oferta de trabalho é 

mito  

grande.   

 

Seria muito proveitoso se vocês pudessem trabalhar em alguma pousada de Paraty, antes de 

assumirem o  

contrato da pousada Aurora. Porque alem de ganharem verbas para a vossa estadia, ganhariam 

também a  

tarimba de atendimento. 

 

Para finalizar, volto a tocar no assunto basilar que desde o início das nossas conversas tem sido 

o calcanhar  

de Aquiles. Que é o fundo de maneio. 

 

Reparem que os valores que foram calculados até a data, já são outros. Agora tem que aumentar 

o  

arrendamento mensal de 4.300 reais, das duas casas e estacionamento. (Rendas/ mes + de 12 

mil reais +  



funcionários e etc). 

 

Devem ter em conta também, que apesar de já termos falado nesta assunto, devem ter em conta 

o  

seguinte. 

É condição primordial poderem reunir a maior quantidade em dinheiro para levarem. Também é 

muito  

importante poderem adquirirem conhecimentos práticos na confeção de bolos caseiros, de 

preferência da  

culinária brasileira. O conhecimento e domínio em língua inglesa, francesa e espanhol é uma mais 

valia. 

 

Vocês tem 6 meses até ao final do ano, para obterem estas ferramentas supra citadas.  

 

Fico por aqui e como sempre, ao vosso dispor. 

05/06/21, 10:22 - Joaquim Carvalhal: Uma rectificação. 

Quanto as duas casas e estacionamento, é apenas uma casa com 1º andar e 2º andar. O 1º andar 

é sempre  

o nosso r/chão aqui. 

Ela mora na casa de cima (2º andar) e aluga a de baixo, ao mes ou por dias. 

 

Deixo aqui um exemplo de casa para alugar por temporada em Paraty em um local muito inferior 

ao  

Cabore. 

https://www.casaferias.com.br/imovel/110141 

05/06/21, 13:45 - Andre Neto: ótimo!Assim em maio já podemos contar com mais hóspedes, 

A casa não ter mobília também não é um grande problema, é só para estarmos a contar. 

É provável que a thaiane tenha confundido faz mais sentido ser a Inês sim mas vamos esperar 

para perceber  

esses dois pontos. 

 

Quanto ao valor já fizemos ontem contas e estamos a trabalhar de forma a que tenhamos todo 

o fundo de  



maneio necessário, o valor inicial subiu mas vai ser compensatório o acréscimo da 

casa+estacionamento. 

Assim como vamos continuar aprender pra ter essas ferramentas, o facto de termos adiado 

mais uns meses  

não interferiu na nossa motivação, até pelo contrário, assim vamos muito melhores preparados 

pra todos  

os aspetos! 

05/06/21, 13:46 - Andre Neto: Já entendi, ontem ficamos a pensar que seriam 2. De qualquer 

forma já  

tínhamos percebido todos juntos que seria compensatório na mesma a casa mais o 

estacionamento 

05/06/21, 13:48 - Andre Neto: O valor da casa vamos manter o que a thaiane faz provavelmente 

07/06/21, 14:05 - Joaquim Carvalhal: Joaquim bom dia, segue a baixo minhas considerações após 

analisar  

com calma a nossa conversa com sua proposta.  

Para um novo acordo.  

Refiz as contas para tratarmos de um aumento para a alta temporada, hoje o que podemos 

conseguir são  

somente os 4% já mencionados anteriormente. Visto que a pousada so tem 8 suites o valor está 

acima do  

que é praticado e não tem mais aonde aumentar esse valor, não conseguimos faturar mais do que 

já temos  

previsto e essa é a nossa proposta para os valores dos próximos 6 meses. Aguardamos sua 

apreciação.  

Pedimos, um contrato da Pousada Aurora de fundo de comercio até 30 de abril de 2022, sendo 

que do dia 1  

ao dia 10 é o período de transição.  

 

Em contra partida, oferecemos com uma forma cordial para estabelecer um bom relacionamento 

com  

André filho, Andre neto e Inês que.  

Durante uns dias eles trabalhem conosco para conhecer o andamento do dia a dia da pousada. 

Serão muito  

bem vindos.  



Deixamos o calendário aberto do ano de 2022 com os valores e pacotes de feriado (não 

receberemos os  

valores, mas já terão reservas quando assumirem a pousada, isso foi feito quando nos pegamos 

e nos  

ajudou muito). 

Dica assim que chegare: 

 *abrir a empresa   

*conta jurídica  

*pedir maquina de cartão de credito  

 

Caso precisem estarei disposta  ajudá-los com um pouco de experiência que eu tenho na área. 

Creio que  

será uma boa troca porque eles também devem ter experiências de viagens e de estudos.  

Indicarei seu neto para ficar com o meu contrato de aluguel de 2 casas e o estaciomento (agrega 

valor a  

Pousada Aurora)mesmo sendo um custo alto a mais, se faz necessário porque não ter um 

estacionamento é  

um ponto negativo para uma pousada. Hoje eu pago R$ 4.300,00 não posso garantir que o valor 

continuará  

o mesmo, porém creio que é mais que justo e esse valor não cabe mais aumento, mais, contudo 

como não  

sou a proprietária, não posso garantir que seguirá o mesmo valor. 

 

Muito obrigada pela confiança na gente e vai dar tudo certo!!  

Boa semana. 

07/06/21, 20:30 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim  

Boa, ficamos muito contentes pela thaiane nos ajudar foi simpático da parte dela, é vantajoso 

para nos  

mantermos uma boa relação com ela tendo em conta que tem bastante conhecimento sobre o  

funcionamento da pousada e conhecimentos em paraty. Trabalhar com eles uns dias é perfeito, 

pelo que  

percebi podemos ir todos certo?  



Em relação as reservas ficamos bastante agradecidos assim vamos conseguir começar logo com 

clientes, só  

uma questão essa gestão das reservas vai ser a thaiane a fazer ou fornecemos um contacto 

nosso? 

Obrigada 

07/06/21, 21:35 - Joaquim Carvalhal: Ainda não respondi para a Thaiane, dando conta de aceitar 

a proposta  

dela. 

Na conversa tida entre nós, conversamos vários assuntos durante bastante tempo e tudo ficou 

mais ou  

menos tratado, ficando apenas pendente qual o valor de atualização que teria além dos 4%. 

Porque este  

valor percentual foi o proposto por ela, nesta ultima atualização, que eu não aceitei, devido a 

compensa-la  

do fecho que teve com a covid no ano passado.  

 

Outro ponto falado por ela em resposta a uma proposta minha anterior, era ela fornecer uma 

assistência  

técnica para voces, mas aqui ela aceitou desde que remunerado. Mas, ainda na conversa tida, eu 

lhe tinha  

sugerido que essa assistência seria diminuta e talvez ela podia prescindir de cobrar algum valor. 

Ela disse,  

que uma das atividades dela e prestar assistência técnica de gestão a outras pousada, mas que 

iria pensar  

melhor. 

Traduzindo: Ela abre as portas da pousada Aurora para voces com alguma antecedência antes 

do contrato,  

mas quer 10 dias de transição entre o dia 1 a 10 de maio, já dentro do vosso período de contrato 

e não  

acrescenta nenhum valor á mais dos 4% de atualização, que durante os mais 6 meses significa 

um bom valor  

que não é cobrado. 

Como podem ver, isto é o famoso principio que uma mão lava a outra a as duas lavam a cara, ou 

melhor  



dizendo. Não existem almoços de graça. 

 

Quanto aos contatos para as reservas feitas antecipadas para serem utilizadas na vossa gestão, 

terá que ser  

nos contatos dela, ou se for pelo fixo da pousada o numero se mantém. Por outro lado, todas as 

reservas  

efetuadas, podem ser de novo avisadas do novo contato de celular após o dia 1 de maio. Mas, 

pode ter  

outras alternativas, a esta solução por mim avançada. 

 

Antes de terminar, apesar de voces terem quase mais um ano de espera, não devem se descuidar 

de  

obterem um bom fundo de maneio e se especializarem em confecção de  bolos e praticas da 

língua inglesa,  

francesa e espanhol. 

 

Mandem sempre... 

07/06/21, 21:40 - +351 916 298 740: Sim estamo nos a esforçar para juntar o mais dinheiro 

possível até a  

nossa ida tendo em conta que esse valor tb aumentou com o pagamento da casa e estacionamento 

,  

estamos a trabalhar para isso! 

Os bolos e tapas estou a aprender com a minha avó ela faz muito bem mas são portugueses o 

que também  

é bom para dar mos a conhecer um pouco da nossa cultura , os brasileiros vamos experimentar 

com as  

receitas da internet para ver se dá certo pq não temos ninguém com conhecimento dessas 

receitas, se a  

dona aurora tiver algumas receitas boas que nos possa facultar era muito bom para tentarmos 

fazer ?? 

07/06/21, 21:43 - +351 916 298 740: Também vimos na sua página do pouso da serra que fazem 

sabonetes  

caseiros, também achamos a ideia muito fixe para fazermos lá na pousada já estive a pesquisar 

as técnicas  



de confecção e vídeos a fazerem na internet e parece me simples 

07/06/21, 21:49 - Joaquim Carvalhal: A Aurora ja se disponibilizou, mas, o que importa e terem 

a noção de  

como se faz, depois é só seguir outras receitase modificar os ingredientes. 

Quanto a sabonetes nós compramos eles já prontos e são artesanais.  

Mas depois fala-se com a Aurora, que ela fez uma especialização em Lisboa nesta área, julgo que 

foi na  

Faculdade de Ciências. E no principio era ela que fazia aqui para o Pouso. 

 

Doces artesanais e meios caseiros. 

https://www.youtube.com/watch?v=scDXCMc5f6E 

https://incrivel.club/admiracao-lugares/conheca-15-doces-tradicionais-em-regioes-do-brasil-

752060/ 

https://issuu.com/gilmararocha12/docs/livro_ceic_laranjeiras___1_ 

 

Segundo a Aurora em Paraty os hospedes gostavam muito de rabanadas. 

07/06/21, 21:55 - +351 916 298 740: Obrigada vamos treinar ?? 

Boa a minha avó faz rabanadas muito boas ela ensina me a fazer. 

Assim fica interessante dar mos a conhecer os bolos e sobremesas tipicamente portugueses 

porque  

brasileiros têm em todas as pousadas se bem que os vamos fazer na mesma mas ao complementar 

com os  

portugueses somos mais autênticos 

07/06/21, 21:55 - +351 916 298 740: Ahhh pensei que eram vocês a fazer, mas tendo em conta 

que a dona  

aurora os fazia no início acha mais vantajoso comprarmos já feitos ou fazer mos nos? 

07/06/21, 21:57 - Joaquim Carvalhal: Tentem saber o custo de uma garrafa de vinho do Porto 

no Brasil  

(bem barata, porque eles não entendem nada) e podem criar uma marca de boas vindas, 

tipicamente  

portuguesa. se for de baixo custo. 

07/06/21, 21:58 - Joaquim Carvalhal: Tipo a oferta de dois calices ao casal. 



07/06/21, 21:59 - +351 916 298 740: Sim também já tínhamos tido essa ideia para fazer o 

André já andou a  

pesquisar onde vendem 

07/06/21, 22:00 - Andre Neto: Encontrei esta em paraty 

07/06/21, 22:00 - Andre Neto: https://www.facebook.com/paratywine1 

07/06/21, 22:01 - Andre Neto: Falta só saber os preços . Tentei contactar também uma empresa 

do Rio de  

Janeiro daquele mercado “cadeg”, mas não tive resposta . Entretanto encontrei essa em paraty 

07/06/21, 22:09 - Joaquim Carvalhal: Compras em Paraty, só se for no supermercado grande 

que la tem, o  

resto são preços muitos altos. 

Mas na Gadeg deve ter vários. 

pode tentar importadores e exportadores de vinhos portugueses.  

Podem até tentar com algum distribuidor de bebidas do RJ, fazerem promoção de vinho do Porto 

e outros  

de mesa, e obterem um preço mais agradável ou mesmo representa-los para o mercado de Paraty. 

07/06/21, 22:10 - Andre Neto: Pois. Isso é melhor ideia 

07/06/21, 22:10 - Andre Neto: A do cadeg é esta importadora: 

07/06/21, 22:10 - Andre Neto: https://www.facebook.com/adrimarimport/ 

07/06/21, 22:11 - +351 916 298 740: Boa ideia se promover mos os vinhos deles na nossa página 

fazem nos  

um preço mais simpático de certeza temos que negociar com eles 

07/06/21, 22:11 - Andre Neto: Não deve faltar variadade. Vou tentar contactar de novo 

07/06/21, 22:15 - Joaquim Carvalhal: Devem ter em conta que ainda falta muito para esta data 

e podem  

sem querer, se for com muita antecedência, queimarem bons contratos. 

Mas é com voces, muita ideias devem ser previamente "cozinhadas e só depois se ataca. 

07/06/21, 22:23 - +351 916 298 740: Estamos só a sondar e a perguntar valores sem fazer 

propostas. Tendo  

em conta que vamos com alguns meses de antecedência temos tempo para fechar la os contratos, 

aqui em  

Portugal não conseguimos perceber quais as melhores oportunidades de negócios, chegando lá é 

mais fácil 



07/06/21, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Entendi. 

Outra coisa, devem sempre fazer sondagens em nome particular sem incluir a pousada Aurora. 

Ela so deve  

ser citada após a vossa chegada em Paraty.  

Não devem embalar nas atrativas cedências que a Thaiane. Todo o cuidado é pouco.  

Com certeza que poderão aprender muito com o Teteco porque é de confiança. 

07/06/21, 22:43 - Joaquim Carvalhal: A Thaiane é mais importante repassando os assuntos 

relacionados  

com a Pousada Aurora. Sobre Paraty, será mais o Teteco, Sales, Roseli e Tula do barco Bonjour, 

e outros de  

minha confiança direta. 

07/06/21, 22:52 - Andre Neto: Sim ok, não estamos a referir. Vamos ter todo esse cuidado e 

informação em  

conta 

09/06/21, 06:56 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Conto até sexta feira, dar-lhe uma resposta. 

 

Um esclarecimento: Quando diz em cima 1 a 10, refere-se ao mes de maio. 

Outro ponto: 

Não será possível fazer uma renovação do seu contrato das casas e estacionamento, que se 

encontra  

atualmente em seu nome, para a pousada Aurora.  

Ou seja:  

Não sei quando termina esse seu contrato, mas fiquei com a impressão que me disse numa das 

nossas  

conversas que a data seria no final do ano. 

Dessa forma, se o renovasse e em nome da pousada Aurora, o assunto já ficava arrumado de 

vez. Calculo  

que seja mais fácil a Thaiane fazer esta tarefa.  

O que acha.? 

 

Obrigado pela atenção. 



Ate + 

09/06/21, 07:13 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, André Magarão. 

Ontem já foi enviado o primeiro pagamento do valor da renda para a Sula, efetuado por 

transferência  

bancaria direta via Portugal Caixa Económica de Paraty. 

Falei para a Sula que logo que você me envie o contrato eu o devolvo devidamente assinado. 

 

Quanto ao resto, o meu filho esta a espera de ser vacinado, para ir até Paraty. Esta semana, em 

Portugal  

entrou a faixa etária de 40 anos, o que o contempla. 

 

A princípio ele conta viajar entre julho a agosto e nesta primeira fase só irá ele.  

 

Quando chegar ele vai dar entrada nos pedidos de documentação para poder fixar residência 

em Paraty e  

depois de obter a RNE,- Registo Nacional de Estrangeiros, poderá solicitar a abertura de uma 

empresa, para  

depois gerir a pousada Aurora.  

 

Será nesta fase que os seus serviços serão solicitados e desde já deixo os meus agradecimentos 

em tudo  

que o possa orientar. 

 

O meu neto e a sua companheira, irão viajar mais tarde, devido a não se saber a data de vacinação 

da faixa  

etária dos 20 anos. 

Desta forma, eu vou prolongar o contrato atual de arrendamento da pousada Aurora até ao dia 

30 de abril  

de 2022.  

 

Assim o meu pessoal tem mais tempo para se legalizar e poder abrir com mais calma a empresa, 

contas  

bancarias e outros tratamentos burocráticos inerentes a gestão da pousada. 



Julgo que não esta mais nenhuma informação por atualizar. 

Obrigado pela atenção dispensada. 

09/06/21, 14:06 - Joaquim Carvalhal: Bom dia.  

 

Resposta.  

 

Sim, de 1 a 10 de maio.  

Contrato em meu nome até final de 2022. Somente com eles aqui no Brasil poderei passar para 

que façam  

um novo contrato, em nome deles e com outra data. Eu já  deixarei a proprietária avisada assim 

que a  

renovação do nosso novo contrato se redefinir.  

 

Aguardamos até sexta, obrigada. 

11/06/21, 14:11 - Joaquim Carvalhal: Bom dia!!! Seu Joaquim!!! Estou enviando o contrato ao 

Senhor.  

Deixei algumas informações em vermelho para o Senhor dar uma olhada e vê o que acha. 

11/06/21, 14:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/06/21, 14:11 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Andre Magarão. 

 

Li todo o conteúdo e gostava que analisasse um adendo que coloco aqui em baixo, para sua analise 

e  

também para a Sula. 

Refere-se ao ponto do contrato 2.2, e serve para o caso do locatário poder estar salvaguardo 

numa  

eventualidade de não obter a autorização para residir ou mesmo se naturalizar.  

 

Deixo aqui a emenda que proponho. 

2.2 - Completado um 1 (ano) de sua vigência, o contrato poderá ser rescindido, sem que haja 

quaisquer  

penalidades, desde que a rescisão seja em comum acordo, (Art. 9, inciso I da Lei 8.245/1991). 

 



Em caso de força maior do locatário, como doença, falecimento ou impossibilidade em continuar 

na posse  

do referido imóvel por causas de força maior. o mesmo entregará as chaves do imóvel, sem 

qualquer  

penalização, mas observando todas as restantes clausulas contratuais, com a exclusão da 

obrigatoriedade  

da rescisão de comum acordo (art. 9, inciso I da Lei 8.245/1991) 

11/06/21, 14:14 - Joaquim Carvalhal: Boas Sula. 

Verificamos que o valor transferido foi de 1500 reais e não 1600 reais. 

Mas, essa retificação será feita brevemente. 

Quando puder informe apenas se a mesma foi por si recebida. 

Obrigado 

15/06/21, 08:36 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 

 

Para dar andamento as nossas negociações, vou fazer uma colocação e peço que faça a sua 

análise. 

Quanto ao índice de 4% mesmo sendo baixo, se fossemos fazer o contrato hoje, equivaleria a 

dizer que este  

valor corresponde a metade do índice de inflação. Pode verificar que o IPCA acumulado dos 

últimos 12  

meses é de 8.06%. 

 

Mas tendo em conta da sua disponibilidade em aceitar de forma graciosa a dadiva dos 

pormenores de  

gestão da pousada Aurora para os “meus”, eu posso interpretar que desta forma ficamos quites. 

Ou seja. Se  

por um lado este valor é mais vantajoso para si, por outro, os “meus” terão a sua entrada 

facilitada e de  

forma produtiva uma vez que o calendário não será fechado. 

 

Explicado esta parte, vamos avançar, com a minha proposta. 

 



Primeiro: Desde já fica acordado que o atual contrato será prologado de outubro até 30 de abril 

de 2022, 

 

Segundo: Caso o índice do IPCA se mantenha na faixa de 9.5%, manteremos os 4% de atualização 

no  

prolongamento contratual. Mas, caso aquele índice dispare para valores superiores aos 9.5%, 

adotaríamos  

o aumento proporcional. 

 

Por exemplo: Se o IPCA acumulado dos últimos 12 meses em setembro/outubro, for de 12%, o 

nosso índice  

de atualização seria de 6.5% .  

Julgo ser uma proposta que acautela ambos os lados e mesmo assim, continuara vantajosa para 

a Thaiane. 

 

Fico a disposição para outros esclarecimentos e caso tenha necessidade podemos falar via Zapp. 

 

Obrigado e ate + 

 

https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php 

15/06/21, 10:41 - Joaquim Carvalhal: Junto uma notícia que saiu Globo de hoje, onde corrobora 

o meu  

receio de uma (quase) certa subida da inflação. 

https://outline.com/7MdgvS 

15/06/21, 10:41 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

22/06/21, 19:27 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, a demora em responder por esses dias.  

Giuliano teve covid e ficamos apreensivos estava com a atenção voltada para ele e minha família. 

Estamos  

todos bem, Giuliano retornou ao trabalho hoje.  

 

Entendo suas colocações e não irei usar aqui números da inflação e nem do IGPM que continuam 

subindo,  

irei usar aqui a experiência que estamos passando em um momento muito delicado.  



Quando digo que o valor reajustado já não tem mais aonde aumentar é porque:  

* pela quantidade de quarto que temos não conseguimos ganhar além, uma vez que tudo teve 

aumento,  

nos não repassamos isso para as diárias da pousada contudo o nosso caixa começa a fechar no 

vermelho  

desde o mês passado, mas entendo que estamos em baixa temporada em meio a uma pandemia, 

utilizamos  

em 2 meses a redução do aluguel e agradeço por isso, esse mês que vem, julho já voltamos ao 

valor do  

aluguel de 100% mesmo nossa capacidade de trabalho sendo de 70% de ocupação determinado 

pela  

Prefeitura.  

Digamos que, tivéssemos que reajustar o aluguel esse mês com IPCA acumulado dos últimos 12 

meses é de  

8.06%, não seria possível, nos não conseguiríamos pagar e honrar com nossas contas, com os 

funcionários e  

os cuidados diários que a Pousada Aurora custa que são bem altos.  

Sendo assim o valor de 4% para o período de 6 meses que ainda continuaremos aqui é o Maximo 

que  

consigo imaginar que vamos conseguir pagar, por que já estaremos em uma alta temporada aonde 

minha  

família e eu estamos apostando que será boa.  

Considerando que, a Pousada Aurora tem 8 suites o valor dela está quase 1 mil por quarto e já é 

um valor  

muito alto, na alta temporada o valor é ainda maior. Por isso digo que, mesmo com as inflações a 

pousada  

já chegou a um piso aonde não cabe mais ter aumento nos valores do aluguel. 

22/06/21, 19:27 - Joaquim Carvalhal: Outros assuntos.  

*É do interesse dos seus familiares ficar mesmo com o contrato do terreno aonde tem o 

estacionamento e  

2 casas? 

*Chegando em Paraty este ano ainda, que pelo que entendi o seu filho virá antes. Ele já tem casa 

para  

morar? 



22/06/21, 19:27 - Joaquim Carvalhal: Obrigada 

ate logo 

E eu estou aqui a disposição caso queira marcar uma ligação 

22/06/21, 19:51 - Andre Neto: Olá já lemos as mensagens reencaminhadas. Quanto a pergunta 

da thaiane,  

sim é mesmo do nosso interesse acrescentar o contrato de terreno do estacionamento + 2 casas 

se for  

possível, que foi falado pela thaiane ter cerca de um valor de 4300reais na altura 

22/06/21, 20:07 - Joaquim Carvalhal: Melhoras para o seu irmão e principalmente que fique com 

zero  

sequelas. Muito importante. 

 

O meu filho já tem uma casa alugada no condomínio Portão de Ferro e julgo que é numa paralela 

e próxima  

da casa do Sales. A ida dele está pendente com a tomada da segunda dose da vacina. Apenas 

tomou a  

primeira. A idade em Portugal atualmente está na faixa etária de +37 anos. 

 

Quanto ao contrato do terreno+estacionamento+casas, eles mantém o interesse. Mas, tem algum 

dado  

sobre este assunto que queira adiantar? 

 

O restante assunto do novo contrato, vou digerir bem o que colocou e vamos tentar chegar a um  

denominador comum. 

 

obrigado. 

Até + 

 

Quanto 

24/06/21, 12:52 - Joaquim Carvalhal: Bom dia.  

 

Assunto sobre as casas anexo e o estacionamento.  



É que talvez teremos a casa livre para ser alugada antes, por isso a pergunta. 

24/06/21, 12:52 - Joaquim Carvalhal: Já falei com eles e disseram que dentro dos valores do 

atual contrato  

que mantém interesse  

 

Com respeito a data  julgo que será condizente com o final do seu contrato. 

Está correto? 

24/06/21, 13:37 - Joaquim Carvalhal: O final do meu contrato é ano que vem. Estou buscando 

uma forma  

de enxugar as despesas e talvez seja interessante alugar 1 das casas para eles.  

 

Queria saber se caso isso viesse acontecer, se eles se interessariam. 

24/06/21, 13:43 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim vamos conversar em relação a essa situação 

e já lhe  

dizemos alguma coisa 

24/06/21, 13:50 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas  

Qualquer coisa digam 

24/06/21, 14:22 - +351 916 298 740: Sr Joaquim consegue saber quanto seria a mensalidade 

de 1 casa? 

24/06/21, 14:22 - +351 916 298 740: E se passa para nós mobilada 

24/06/21, 14:56 - Joaquim Carvalhal: Bem, vamos por partes. 

Julgo que para se ouvir a proposta da Thaiane, voces devem avançar qual a data que vão estar 

em Paraty.  

Digo isto porque, a voces só interessa o contrato por inteiro (casa+terreno de estacionamento). 

Não devem se esquecer que a casa do André, já esta disponível e possui 2 quartos + 1 

quarto/escritório,  

com possibilidade de abrigar voces durante um curto espaço de tempo, sem custos adicionais. 

 

Recapitulando. Se o contrato dela que ainda vai assinar, vai até finais de abril/2022, qual é a 

data prevista  

da vossa chegada em Paraty? 

Desta forma, é mais fácil negociar e também se falar em mobiliário. 



Mas, isto é a minha opinião, caso achem que se pode fazer doutro jeito, fiquem a vontade. 

24/06/21, 14:58 - Joaquim Carvalhal: Pensando de outra forma. 

Voces só tem a garantia de ficarem com a casa e com o estacionamento se negociarem direto 

com a  

proprietária. 

Ajudarem a diminuir a despesa da Thaiane, não garante nada de futuro. 

24/06/21, 15:02 - +351 916 298 740: A data prevista para chegada será em janeiro para termos 

tempo de  

tratar da documentação que como da última vez falamos demora cerca de 3 meses. 

Estávamos a pensar que seria interessante porque estaríamos a receber da casa alugada aqui 

em Portugal ,  

o sr André trataria de entregar e receber a chave da casa com os hóspedes e contrataríamos 

uma  

funcionária para limpar, tínhamos mais um rendimento para nos ajudar a juntar ainda mais 

dinheiro 

24/06/21, 15:15 - Joaquim Carvalhal: Teoricamente é aliciante este projeto. 

Mas, surge uma questão. 

A Thaiane já há muito tempo que não inclui as casas no site da pousada Aurora no Booking. Alias, 

só tem 4  

aposentos. 

Não existirá alguma dificuldade em alugar casas inteiras,? 

Se estivesse com muita procura, ela aproveitaria.  

isto é o que eu penso. 

Porque, dependendo do valor que ela vai pedir para voces, pode se dar o caso de não conseguirem 

fazer  

contratos de hospedagem que garanta o valor mensal a vosso cargo e pode acontecer de voces 

terem que  

pagar um valor de aluguel desde julho ou agosto ate a vossa ida e, janeiro e consumir o que voces 

ganham  

por aqui. 

Mas cabe a voces a avaliação. 

Digam algo e acho que devem falar com o Andre pai, sobre a disponibilidade dele em assumir 

esta hipotese. 



24/06/21, 15:20 - +351 916 298 740: Sim, eu e o André estamos a trabalhar, só falamos do 

assunto por alto  

por chamada, logo à noite vamo nos juntar pra falar sobre este assunto com o sr André também 

24/06/21, 15:20 - +351 916 298 740: Depois falamos consigo então 

24/06/21, 15:48 - Joaquim Carvalhal: Julgo que seja a melhor opção. 

Do meu ponto de vista e conhecendo a Thaiane, mesmo que a distancia, se estivesse assim tão 

bom de se  

alugar casas, ela não perderia esta oportunidade. 

Provavelmente, não deve estar existindo aquela procura de longa data. Numa situação normal 

que já  

estamos em junho, meio do ano, as grandes férias escolares entre dezembro e fevereiro, as 

reservas em  

Paraty, já estariam quase esgotadas. Falta ainda citar o período de Natal e réveillon. 

Também esta muita gente a espera que uma nova vaga do covid, caia brevemente por todo o 

Brasil, uma  

vez que o inverno começou recentemente.  

Enfim, tudo são suposições. 

25/06/21, 23:28 - +351 916 298 740: Boa noite sr Joaquim, desculpe mandar mensagem a esta 

hora.  

Estivemos a conversar e apesar de de ser interessante há realmente muitas dúvidas tendo em 

conta a  

situação do covid alugar uma casa para grupos não deve estar fácil e realmente se estivesse a 

dar lucro  

partilhamos da opinião que a thaiane aproveitaria. Ainda ponderamos correr o risco mas há 

muitos contras  

e assim talvez seja mesmo melhor assumir o contrato da casa+estacionamento invés de estar 

agora alugar  

só a casa neste momento 

25/06/21, 23:30 - +351 916 298 740: * o contrato da casa+estacionamento quando estivermos 

em paraty,  

inve?s de estar agora alugar so? a casa neste momento 

26/06/21, 08:52 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Sim. Julgo ser a opção mais sensata. 



Os últimos acontecimentos políticos, alem dos que já existiam, promovem uma falta de confiança  

generalizada e inibe uma grande parte da população fazer planos a prazo e o turismo é um dos 

primeiros a  

se ressentir. 

 

Porque sobre estas casas, e tendo em conta os 2 a 3 anos que elas são alugadas peça Thaiane, já 

deveria ter  

uma boa carteira de clientes que assegurariam as reservas para as ferias grandes e o réveillon, 

Carnaval e  

outros finais de semana.  

Isto não deve estar acontecendo e ela prefere jogar pelo seguro. 

 

Vou ainda hoje lhe enviar uma resposta da vossa decisão. 

Ate+ 

26/06/21, 09:11 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Sobre a sua proposta deles poderem alugar uma das suas duas casas, eles ponderaram e viram 

que não  

existe condições deste momento de assumirem tal compromisso.  

Isto porque. eles não tem data certa de serem vacinados ( a previsão das 2 doses, vai de agosto 

a  

novembro) e desta forma, já colocaram a data de viajar para o Brasil, depois do mes de 

dezembro. 

 

O meu filho é que deve estar no Brasil a partir de agosto, porque ainda lhe falta tomar a segunda 

dose da  

vacina. 

Como já lhe tinha falado ele tem uma casa alugada no condomínio onde vai morar e também, onde 

ficará o  

meu neto e sua companheira, até assumirem a pousada Aurora. 

Por outro lado, o meu filho irá na frente para tratar da sua naturalização como brasileiro, uma 

vez que é  

direta por ser filho de pai brasileiro.  

 



Julgo que compreenderá as razões expostas. 

 

Como sempre, caso queira podemos falar via zap. 

26/06/21, 12:42 - Joaquim Carvalhal: https://quegostoso.tur.br/2021/06/18/casal-produz-

deliciosas- 

alheiras-artesanais-sp/ 

26/06/21, 13:12 - Andre Neto: Bom dia. também é uma boa ideia para acrescentar ao “menu 

português” 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 07:34 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sula. 

Segue o contrato assinado pelo meu filho e por mim na qualidade de fiador. 

Hoje será feita a transferência de 100 reais, referente ao 1º pagamento que por lapso não foi 

considerado. 

 

O meu filho só deve estar em Paraty a partir do próximo mes de agosto e eu perguntava se era 

possível  

entregar as chaves ao Luís Sales. 

 

Obrigado pela atenção. 

30/06/21, 18:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/21, 18:32 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde. 

Junto o comprovante da transferência de 350 reais, refrente a elaboração do contrato de 

aluguel do meu  

filho Andre. 

Obrigado. 



30/06/21, 21:09 - Joaquim Carvalhal: Este video foi postado hoje pela Thaiane, onde é possível 

terem uma  

noção da área exterior da pousada como também das casas e terreno de estacionamento. 

É muita área para fazerem a manutenção das zonas verdes. 

https://www.facebook.com/thaiane.stanisce/posts/10221954423587923?notif_id=16250798

68496895&no 

tif_t=notify_me&ref=notif 

01/07/21, 14:56 - Andre Neto: Boa tarde , sim eu também vi o vídeo que a thaiane postou. Tem 

um bom  

espaço para caprichar 

08/07/21, 23:46 - Andre Neto: https://g1.globo.com/globo-

reporter/noticia/2021/07/07/globo-reporter- 

viaja-ate-paraty-um-lugar-de-natureza-intocada-e-muita- 

historia.ghtml?fbclid=IwAR0_m8epOWgqz6P2HpLR5SDskxrjRDUWsOVA9Vk5ynC-

gnQVIbvofeAGqS4 

13/08/21, 17:59 - Joaquim Carvalhal: Olá Joaquim bom dia aqui do Brasil.  

 

Irei direto ao assunto. Estamos com um sério problema em dois quartos da parte superior que 

tem as  

banheiras de hidromassagem, eles vazam no quarto de baixo.  

 

Já chamamos todos os profissionais possíveis para arrumar, ajustamos de todos os modos 

tentando não te  

incomodar com isso. Porém não é, motor as faltas de vedação já arrumamos, tudo que podia ser 

feito. O  

problema é na estrutura em canos dentro da construção é mais profundo do que imaginávamos.  

 

Gostaria de conversar c o senhor pode ser uma vídeo chamada, sobre isso pq teremos que fazer 

uma obra,  

tirar as banheiras canos etc e é algo estrutural. 

 

Gostaria tambem que se o senhor Sales pudesse vir aqui para que olhasse.  

 



Teremos que interditar 2 ou até 3 quartos para esse serviço.  

 

Teria algum dia para conversarmos ?  

 

Aguardo resposta 

Muito obrigada 

13/08/21, 17:59 - Joaquim Carvalhal: Como esta Thaiane. 

13/08/21, 17:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/08/21, 17:59 - Joaquim Carvalhal: Podemos marcar para conversarmos sobre este assunto. 

Mas como diz que é estrutural, gostava de pedir que me enviasse fotos das banheiras em causa, 

( se  

possível sem as tampas frontais, onde se possa observar as tubagens), bem como quais são os 

aposentos  

para eu melhor me situar. 

 

Quanto a ida do Sales a pousada, pode ser feita numa outra etapa, neste momento, julgo que  o 

melhor é  

enviar-me as fotos ou video. 

Outra coisa, não entendi bem sobre a sua colocação quando diz " Porém não é, motor as faltas 

de vedação  

já arrumamos". 

 

Aguardo estes envios. 

Ate já 

13/08/21, 18:47 - Andre Neto: Eu realmente vi uma crítica no booking de um hóspede sobre 

gotas de água  

que estavam a cair num dos quartos 

13/08/21, 18:48 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 14:04 - Joaquim Carvalhal: Além desta crítica, sabes se existe mais alguma relativa a 

higiene e ao  

problema das goteiras? 

14/08/21, 14:04 - Joaquim Carvalhal: Obrigado 



14/08/21, 15:42 - Andre Neto: Críticas recentes, Relativas as goteiras só encontrei essa no 

booking 

14/08/21, 15:43 - Andre Neto: Mas a nível de higiene tem mais algumas: 

14/08/21, 15:43 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:43 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: As que encontrei a falar de limpeza e dos problemas nas 

casas de  

banho 

14/08/21, 15:45 - +351 916 298 740: Deste ano 

14/08/21, 15:46 - Andre Neto: Quando chegar a casa vou ver se encontro mais alguma coisa 

noutras  

plataformas para além do booking 

14/08/21, 15:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/08/21, 15:59 - +351 916 298 740: Não encontro mais 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/08/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: Boas Zandes. 

Realmente, é uma otima sugestão de se fazer uma abertura pelo lado da parede. 



Mas diga-me uma coisa. Esse quarto é em cima virado para a rua ou virado para a parte de tras 

onde esta a  

piscina. 

Outra coisa. 

O que tem na parede que se vai abrir este buraco para aceder ao ralos da banheira. 

Obrigado 

24/08/21, 08:20 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 

 

Vi o vídeo que o Zandes fez e ouvi também o parecer técnico que ele deu e entendi o seguinte. 

 

Quanto ao problema do vazamento da banheira de hidromassagem, a resolução passa por uma 

intervenção  

simples, caso realmente seja as válvulas soltas na lateral junto a parede. 

 

O acesso poderá ser feito pela parte exterior, com abertura de um buraco na parede para cessar  

diretamente as válvulas. 

Os serviços poderão ser feitos com a suite alugada, mas sempre quando os hospedes não se 

encontrarem  

dentro da mesma.  

 

Quanto a abertura na parede, tendo em conta que estes blocos de construção utilizados nas 

paredes da  

pousada,  permitem que sejam serrados e posteriormente sejam recolocados esse pedaço no 

mesmo local.  

 

Assim, proponho o seguinte. 

Tendo em conta que esta anomalia se trata da utilização da banheira, seria de sua 

responsabilidade o  

conserto geral. 

Mas, prontifico-me a comparticipar nesta reparação da seguinte forma. 

 



Pago diretamente ao Zandes o valor da mão de obra e a Thaiane faz as aquisições do material 

que for  

necessário, como silicone, borrachas de vedação, rejunte e tinta ou mesmo outros que se tornem  

necessário. 

 

Nesta proposta, o valor que vou pagar de mão de obra, é a partida muito superior ao valor que 

possa gastar  

de material.  

Aguardo seu retorno. 

 Obrigado 

Ate + 

25/08/21, 13:06 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:28 - Joaquim Carvalhal: Boas, 

Foi pedido a Roseli para se deslocar a um estabelecimento em Paraty, Casa Costa, no sentido de 

obter  

valores para roupas de cama e mesa. 

Assim fica-se com valores actualizados desses artigos. 

Vou juntar as fotos e no final os respetivos valores. 

25/08/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/08/21, 23:22 - Andre Neto: Ok obrigado vou ver com a Inês amanhã , algumas coisas até 

podemos já  



comprar com antecedência 

25/08/21, 23:23 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

26/08/21, 00:04 - Andre Neto: Na lista do orçamento não percebi só o que é “ puso” . Posso tar 

a perceber  

mal 

26/08/21, 04:49 - Joaquim Carvalhal: Piso. 

Toalha de chão ou saída de banho. 

09/09/21, 16:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 16:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 16:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 16:19 - Joaquim Carvalhal: Cato Teteco. 

Agradeço muito o seu empenho e vou de imediato passar para o meu neto Andre e sua 

companheira Ines.  

Porque são eles que vão ficar a frente da pousada Aurora a partir de Abril do próximo ano. 

No entanto a minha esposa vai estar em Paraty a partir do próximo dia 5 de outubro e poderá 

falar melhor  

consigo sobre o assunto. 

Seria muito bom se pudesse me dar uma melhor posição do terreno.  

Ou seja. 

Ele fica para que lado.  

Também era interessante se o proprietário pudesse avançar com um valor aproximado. 

Mais uma vez, obrigado por tudo. 

09/09/21, 18:40 - Joaquim Carvalhal: Sim, seu Joaquim!! O terreno fica na mesma rua, em frete 

a pousada,  

sendo na esquina para quem vai mas para dentro do bairro. 

09/09/21, 19:25 - Andre Neto: Muito bom! Se o valor for possível é uma boa opção para o 

estacionamento.  

Vamos aguardar a ver se o teteco consegue saber os valores para compararmos com o da casa 

da thaiane +  

estacionamento 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: Sim, seu Joaquim!! O terreno fica na mesma rua, em frete 

a pousada,  



sendo na esquina para quem vai mas para dentro do bairro. 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/09/21, 19:33 - Joaquim Carvalhal: Ótima localização. 

Lembro que tinha uma oficina, mas trabalhavam sempre com a porta fechada. 

Ótima localização. 

 O proprietário falou em algum valor? 

09/09/21, 19:34 - Joaquim Carvalhal: Ainda não 

09/09/21, 19:34 - Joaquim Carvalhal: Vou ligar pra ele 

09/09/21, 19:34 - Joaquim Carvalhal: Agradeço muito. 

No caso adiantava de mais. 

09/09/21, 19:45 - Andre Neto: Pertinho. Até fica mais a jeito que o estacionamento atual 

09/09/21, 19:46 - Andre Neto: A casa ao lado penso que seja o condomínio. Que é neste caso o 

que tem em  

frente a pousada também 

09/09/21, 19:46 - Andre Neto: O que dá alguma segurança extra para os carros 

09/09/21, 20:15 - Andre Neto: 500m2 parece-me suficiente para os carros, o teteco deu a 

ideia da  

lavandaria. Era 2 em 1. E ainda pode sobrar para arrumos 

09/09/21, 20:50 - Joaquim Carvalhal: Certamente. 

Tudo depende das condições colocadas  pelo proprietário 

12/09/21, 21:22 - Joaquim Carvalhal: Boa noite, Srª. Marcia. 

Este mes de setembro foi pago o valor integral do aluguel no montante de 1.600 reais, por 

transferência  

bancaria internacional.  

No próximo aluguel, será descontados o valor de 1.025.64 reais, referente a uma divida de Água 

e luz,  



anteriores ao inicio do presente contrato e por mim quitados junto as respetivas entidades 

fornecedoras. 

 

Outro assunto: 

O meu filho deve estar em Paraty a partir do início de outubro e segundo me foi dado a saber, 

existe alguns  

pormenores a serem reparados, nomeadamente umas goteiras provenientes do telhado. 

Por favor, quando puder pedia que me informasse se este problema já está resolvido. Caso 

pretenda, pode  

informar diretamente o meu procurador Luis Sales. 

 

Agradeço a sua atenção para o exposto. 

Cordialmente. 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: Obgd 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: Eu mandei um pedreiro chamado seu Marcelo fazer a 

goteira 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: Agora teria que ser verificado...eu.moro em Ubatuba e 

fica meio dificil  

saber se o concerto foi resolvido 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: Caso nao temha sido posso pedir ao seu Marcelo voltar 

la... 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: Pintei a casa e pedi pra tirar o vazamento 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: O antigo inquilino me passou as fotos .. 

13/09/21, 07:39 - Joaquim Carvalhal: Apos ele sair foi pintado 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/09/21, 14:04 - Andre Neto: Essas fotos julgo que são antes das obras 

13/09/21, 14:07 - Andre Neto: Entendi mal, já vi que são as fotos do inquilino anterior 

13/09/21, 14:16 - Joaquim Carvalhal: Eu reclamei a Márcia sobre a existência de goteiras e ela 

como  

resposta enviou-me estas fotos. 

Eu juntei que é para vocês se habituarem o nível de argumento de algumas pessoas. 

Também não sei para que ela me enviou estas fotos, quando o problemas são as goteiras . 

13/09/21, 14:17 - Joaquim Carvalhal: Não resolvidas até a data 

13/09/21, 14:18 - André Filho: Eu percebi, não prestou atenção 

13/09/21, 14:19 - Joaquim Carvalhal: Valor. 

E estamos falando sua Márcia que e médica. 

Imaginem o restante 

13/09/21, 14:22 - Joaquim Carvalhal: Saiu uns erros acima Mas queria dizer que este 

procedimento e  

comum a muitas pessoas. 

Neste caso o mais grave e que ela e da área médica, julgo que dentista ou psicóloga 



20/09/21, 16:02 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim  

Estamos a enviar mensagem para saber se já há novidades sobre o valor do terreno do 

estacionamento.  

Estivemos a considerar as opções e se o valor do terreno não for muito alto preferimos do que 

alugar a casa  

tendo em conta que nos parece que ela esteja a despachar por não ter reservas 

20/09/21, 20:47 - Joaquim Carvalhal: Boas 

A última msg foi a que enviei para vocês  

Como a Aurora vai estar em Paraty a partir do dia 5 de outubro, cálculo que estejam a espera 

desta  data  

para voltarem a falar do assunto  

As informações que me chegam, são todas no sentido de que Paraty não está se ressentindo da 

falta de  

turismo. 

Vou procurar e enviar para vcs um comentário de um amigo meu que mora no RJ e foi passar uma 

dias em  

Paraty. 

20/09/21, 20:48 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde.  

Estamos em Paraty. 

Está ft foi de sábado a noite Praça da Matriz. 

20/09/21, 20:48 - Joaquim Carvalhal: As ruas estão cheias e o restaurantes também.  

Preços absurdos da comida. 

20/09/21, 20:48 - Joaquim Carvalhal: Os hotéis estão lotados, pelos menos no centro histórico.  

Vida normal. 

Grande maioria do pessoal usa máscaras. 

20/09/21, 20:48 - Joaquim Carvalhal: Fomos caminhar e passamos na Pousada Aurora, td muito 

limpo e  

arrumado. 

Fomos recebidos pela Taiane, muito simpática e parece ser eficiente.  

Abç 

20/09/21, 20:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

05/10/21, 09:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



05/10/21, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim. 

A sua pousada ainda está à venda? 

05/10/21, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Atenciosamente, 

Luiz Henrique ?? 

05/10/21, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Agradeço muito o seu interesse, mas retirei a pousada Aurora do circuito de venda, há algum 

tempo, devido  

ao interesse demonstrado pelo meu filho e neto (portugueses) assumirem a gestão da mesma. 

Eles já estão de viagem marcada para Paraty para realizarem esta pretensão. 

No entanto caso exista uma alteração de planos, gostava de contar consigo para uma futura 

operação de  

venda. 

 

Ao dispor 

SDS 

Joaquim Carvalhal 

05/10/21, 15:28 - Andre Neto: Boa tarde, hoje a noite já temos a viagem marcada. O consulado 

já está a  

funcionar online o que pode facilitar para tratarmos já de algumas burocracias. Tentamos adiar 

a viagem na  

ideia de conseguir comprar viagem só de ida mas como os preços estão a subir e iria ser 

demorado , hoje a  

noite já compramos a normal de ida e volta para Janeiro 

05/10/21, 15:35 - Andre Neto: Neste momento a nossa maior dúvida continua mesmo a ser a 

questão do  

estacionamento, entre ter ou não ter. A casa+estacionamento da thaiane em época baixa ( que 

é quando  

chegamos) está fora dos planos, a única que poderá ser viável é mesmo a fundo da rua. Isto se 

não for  

necessário grandes investimentos nela e o aluguer for razoável. Pelo que me tenho informado 

em  

comentários de outras pousadas em paraty, ter estacionamento é um ponto positivo mas se for 

algo  



descuidado pode ter reações negativas dos hóspedes 

05/10/21, 15:41 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

A viagem de ida apenas é permitida para quem é cidadão nacional (brasileiro) ou que tenha 

autorização de  

permanência, Como turista não é permitido. Pelo menos era assim até antes da pandemia. 

Outra informação. 

Existe um prazo de regresso que (julgo) de até 90 dia, prazo máximo que o turista português 

pode la  

permanecer.Mas, neste caso pode originar que na triagem da PF (Policia Federal)  do aeroporto, 

exija um  

comprovante sobre a capacidade financeira do mesmo para o suporte de ficar 90 dias de férias. 

Regra geral o tempo utilizado é de 30 dias. 

Mas, estes procedimentos eram por mim conhecidos antes desta pandemia. 

05/10/21, 15:43 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao estacionamento, quer do terreno atrás da 

pousada ou o  

outro, somente agora com a ida da Aurora ´que teremos alguma chance de se obter algum 

informação. 

05/10/21, 16:13 - +351 916 298 740: Ok antes de marcar vamos ligar para a companhia aérea 

para nos  

esclarecerem essas questões 

05/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Primeiro a companhia aérea só vendia bilhetes nestes termos que falei atrás.Porque é de sua  

responsabilidade  o transporte de regresso do turista que seja barrado no aeroporto. Não sei 

se ainda  

continua desta forma. 

Quanto ao valor da viagem as companhias aéreas utilizam o principio de quanto mais cedo 

comprar, menor  

o preço. 

05/10/21, 17:21 - +351 916 298 740: Sim nós temos estado atentos e já reparamos que o preço 

está a subir,  

já vamos comprar para mais tarde não pagarmos mais ainda 

05/10/21, 18:07 - Joaquim Carvalhal: Fazem bem. 

O valor a poupar pode chegar aos 50% 



05/10/21, 18:08 - Joaquim Carvalhal: Devem incluir  seguro saúde de viag m, que não e caro. 

Deve rondar os 30 a 50€ 

05/10/21, 19:29 - +351 916 298 740: Ok vamos tratar disso o mais breve possível obrigada ?? 

05/10/21, 22:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

05/10/21, 22:50 - Joaquim Carvalhal: Junto uma (primeira) nota de compras básicas que a 

Aurora fez hoje  

em Paraty no valor de 303 reais, 

Podem verificar que faltam muitos bens alimentares para o consumo do dia a dia. 

05/10/21, 23:04 - Andre Neto: Deve ser uns 1000 e muitos reais por mês só para 

alimentação/produtos  

básicos 

05/10/21, 23:07 - Joaquim Carvalhal: Sinceramente, não sei.  

Sei que a Aurora não sabe explicar como pode o salário mínimo cobrir as necessidades básicas 

de uma  

família. 

05/10/21, 23:08 - Andre Neto: Pois, parece impossível 

05/10/21, 23:08 - Joaquim Carvalhal: Sempre tivemos a noção que Paraty tem fama de ser uma 

cidade das  

mais caras do Brasil. Mas. não tanto como demonstra esta fatura 

05/10/21, 23:08 - Joaquim Carvalhal: Ela ficou abismada. 

05/10/21, 23:09 - André Filho: Caro 

05/10/21, 23:48 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/10/21, 23:49 - Andre Neto: Vamos fazer a nossa lista de forma a tentar perceber os gastos 

de cada café  

da manhã 

06/10/21, 14:18 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

06/10/21, 14:19 - Joaquim Carvalhal: Boas  

Falta-me uma informação. 

Vcs tem uma previsão da viagem para Paraty? 

06/10/21, 14:19 - Joaquim Carvalhal: Vcs (De + Inês). 

06/10/21, 15:40 - +351 916 298 740: O voo que estamos a ver e dia 30 de janeiro mas como 

fazemos escala  



em Frankfurt só chegamos no dia 1 as 6:30 da manhã 

06/10/21, 17:19 - Joaquim Carvalhal: Quando é que voces tem essa confirmação. 

Digo isso porque a Aurora vai amanhã dar início a visita na Pousada e a Thaiane ficou de me 

responder a  

minha proposta de aluguel recentemente apresentada. 

Assim tenho de ter uma noção da data da vossa chegada porque pode não haver um acordo que 

eu  

considere favorável e voces tenham que assumir atempadamente, ou seja, antes do final de abril 

de 2022. 

06/10/21, 17:26 - +351 916 298 740: Vamos marcar o voo entre hoje e amanhã mas estamos em 

paraty  

muito antes dessa data de certeza, não queremos ir mais tarde 

06/10/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: Certo. 

Era importante poderem confirmarem esta sexta-feira. 

06/10/21, 17:28 - Andre Neto: Sim, até sexta é certo que temos a confirmação de data 

06/10/21, 17:29 - Joaquim Carvalhal: Vários assuntos relativos a pousada e ao estacionamento 

quer do  

Teteco ou da Thaiane, podem ser colocados diariamente, era muito importante voces na maneira 

do  

possível seguirem estas postagens. 

06/10/21, 17:32 - Joaquim Carvalhal: Muitas resoluções podem se efetivar com a presença da 

Aurora, mas  

claro, a ultima palavra será sempre de voces.  

Pode eventualmente o estacionamento do Teteco ter que ser assinado antes do término contrato 

da  

pousada, e neste caso pode ser necessário o pagamento mensal do mesmo. 

Digo isso apenas como medida preventiva. 

06/10/21, 17:59 - +351 916 298 740: Sim estamos atentos e dependendo dos valores do terreno 

podemos  

tratar disso se for possível 

06/10/21, 18:02 - Joaquim Carvalhal: Ótimo- 

Ainda dentro das tratativas que a Aurora vai fazer na pousada, vou enviando algumas delas para 

voces. 



Desta forma ficam dentro dos assuntos. 

06/10/21, 18:03 - +351 916 298 740: Ok obrigada ?? 

06/10/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Teteco. 

Minha esposa Aurora já esta em Paraty e vai permanecer durante estas duas semanas. Dentro 

de sua  

disponibilidade de tempo pode falar com ela sobre o assunto do estacionamento? 

Muito Obrigado 

06/10/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Bom dia!  

Irei olhar o email com calma.  

 

Sim, o Sales me ligou para avisar que ela estaria chegando, aguardamos o contato.  

 

Até mais 

06/10/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Thaiane. 

Quando for possível entre em contato com a Aurora pelo Whatsapp dela +351960 202 159, 

porque o  

numero dela de Paraty só amanha estará operacional. 

Obrigado 

06/10/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. Já estamos em contato. Obrigada 

06/10/21, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Logo mais respondo seu email 

06/10/21, 18:05 - +351 916 298 740: Depois se a D. Aurora ou o Teteco nos conseguisse enviar 

umas fotos  

da parte de dentro era perfeito para tentar perceber qual o estado do terreno 

06/10/21, 18:06 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

06/10/21, 18:11 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar de seguida um vídeo que recebi do Sales, 

mostrando a casa  

dele a esposa e filha de costas. Foi o almoço de hoje deles. A casa dele tem a mesma configuração 

da casa  

do André e fica muito próxima na rua de trás.  

A Aurora diz que é muito calma e sem grande movimento de carros. Apenas dos moradores. 

Hoje de manhã a Aurora já foi com o Sales tratar de alguma mobília para a casa do André que 

ela achou que  



estava em falta (segundo ela é um oresente para ele). Já enviei as fotos para o Andre e vou 

coloca-las aqui. 

06/10/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/10/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/10/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/10/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Teteco. 

Minha esposa Aurora já esta em Paraty e vai permanecer durante estas duas semanas. Dentro 

de sua  

disponibilidade de tempo pode falar com ela sobre o assunto do estacionamento? 

Muito Obrigado 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!  Seu Joaquim 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Sim, que bom! 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Nesta semana é feriado aqui e na próxima segunda feira 

podemos sim  

nos  falar. 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Grande abraço!! 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Grato. 

Segundo o Sales me falou, (porque perguntei) voce é evangélico. Estou certo? 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Sim, esta certo!! 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: OK. 

Não me interprete mal, mas a Aurora é portadora de uma bíblia evangélica de Portugal para si. 

è uma  

lembrança simbólica e em nada que possa retribuir o quanto voce me esta ajudando. 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: E um grande prazer, Deus lhe compensara. 

06/10/21, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Receberei com muita alegria 

06/10/21, 23:36 - +351 916 298 740: Muito obrigada pela vossa ajuda  

Ficamos atentos a aguardar mais notícias 

06/10/21, 23:37 - Andre Neto: Amanhã de manhã vamos ao banco depositar o dinheiro para 

comprar a  

viagem e confirmamos por aqui a data 

06/10/21, 23:50 - Andre Neto: Continuamos é com dúvidas acerca da abertura da empresa para  



estrangeiros, aqui ainda não conseguimos nenhuma informação. Mas uma coisa de cada vez, por 

agora já é  

muito bom se conseguirmos resolver a questão do estacionamento e toda essa informacao 

06/10/21, 23:53 - Andre Neto: https://youtu.be/XPM2qb-qlGA 

06/10/21, 23:53 - Andre Neto: O teteco aparece nesse vídeo de turismo. Acho que ainda não 

tinha  

partilhado no grupo 

07/10/21, 12:58 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim já eternos voo marcado 

07/10/21, 12:58 - +351 916 298 740: Temos* 

07/10/21, 12:59 - +351 916 298 740: Chegamos dia 31 de janeiro às 06:25 

07/10/21, 13:01 - +351 916 298 740: Aeroporto rio galeão terminal 2 

07/10/21, 13:58 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

Vamos trabalhar porque o tempo passa muito rápido. 

07/10/21, 14:01 - Joaquim Carvalhal: Como já tinha teclado para vcs, vou aos poucos repassando 

as minhas  

interações com o meu pessoal de Paraty, para que possam ficar com mais proximidade com eles. 

Ac 

Acabei de  receber esta msg do Sales. 

07/10/21, 14:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 14:35 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 14:36 - Joaquim Carvalhal: Vou colocar esta foto para que possam ter noção do que 

se pode fazer  

numa cozinha, sem grande trabalho e custo médio. 

 

Esta foi a primeira refeição que a Aurora confecionou em casa (do Andre) em Paraty. 

Este é o tipo de refeição light, rápida e utilizada por muitos hóspedes.  

Ela é feita a partir de parte dos produtos usados para o café da manhã. 

 

Claro que pode ser colocado mais algumas variedades de queijos tipo de búfala e frios (fiambre 

e outros). 

Não gasta gás, nem grandes utensílios de cozinha e é confecionada em “dois tempos”. 

07/10/21, 14:37 - Andre Neto: Bom aspeto! 



07/10/21, 14:38 - Andre Neto: Queremos servir assim umas saladas na pousada fora do horário 

do café da  

manhã, se sobrar é um 2 em 1 

07/10/21, 14:41 - Joaquim Carvalhal: Tem muito bom aspecto e devem atentar que quase tudo 

pertence ao  

café da manhã. 

Não devem se esquecer da alta temperatura que existe por lá. 

Hoje a Aurora acordou as 06h30 da manhã e antes e depois da caminhada teve que tomar banho.  

Ou seja.  

Por norma de manhã e ao almoço, a disposição para comer é baixa. 

07/10/21, 14:41 - Joaquim Carvalhal: Claro. è o 2 em 1. 

07/10/21, 14:42 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

Nada se perde e tudo se transforma, gerando lucro. 

07/10/21, 14:43 - Joaquim Carvalhal: Reparem que o grau de dificuldade é muito baixo. 

07/10/21, 22:32 - Joaquim Carvalhal: 1ª visita da Aurora a pousada. 

Hoje a Aurora teve o primeiro encontro com a Thaiane, onde foi muito bem recebida. 

Tirou algumas fotos, que junto em seguida. Outras mais fotos técnicas serão tiradas neste 

próximos dias,  

porque ficou acordado que a Aurora irá a pousada sempre que queira sem necessidade de aviso 

prévio,  

mas, sem atrapalhar o normal funcionamento. 

Dia 12 próximo é feriado no Brasil e a pousada está completamente cheia até esta data. 

Em seguida colocarei alguns dados (sem uma ordem pré estabelecida)  que foram fornecidos pela 

Thaiane  

na sequência das respostas da Aurora e que esta me repassou. 

Neste momento eles tem 3 funcionários (duas camareiras e um vigia), além da Thaiane, sua mãe 

e o seu  

irmão Giuliano. 

O vigia entra ás 23h00 e sai ás 06h00 da manhã. em um salário de 1.600 reais, mas com os 

direitos  

trabalhistas (ferias e 13º e etc.) fica em torno de 2.500 reais/mes. Das camareiras ela não disse 

nada. 

Fazem o tratamento da roupa na própria pousada (lavagem e passagem a ferro). 



O terreno destinado ao estacionamento, tem uma entrada pela rua debaixo e possui duas casas. 

Ela mora  

numa delas e alugar a outra. Na alta temporada o valor dos alugueis das casas cobrem o valor 

que ela paga  

mensalmente de 4.600 reais a senhoria/proprietária do terreno. 

Segundo a Thaiane falou, o contrato dela foi efetuado ha 10 meses e dura ate ao final do próximo 

ano de  

2022. Disse que não pode rescindir o contrato sob pena de a senhoria lhe cobrar todos 0s meses 

que  

faltam. Mas, ela se propôs que pode alugar a parte do estacionamento para a pousada Aurora 

até ao  

término do dito contrato. Ainda não falou em valores. 

Nas fotos aparecem umas estaladelas nas paredes, mas são exteriores e muito normais, uma vez 

que as  

construções em Paraty estarem assentes em cima de solo pantanoso. Existem algumas 

construções que  

viraram torres de Piza em tamanho pequeno. 

Aparece um pequeno macaquinho, do tipo “mico”, que fica constantemente na pousada e vai comer 

na  

mão das pessoas. 

Por agora é tudo.  

Algum esclarecimento, mandem. Fiquem a vontade. 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/10/21, 22:48 - +351 916 298 740: Nós queríamos fazer esse acordo com ela parece que nos 

leu o  

pensamento, perfeito!! Agora só falta saber valores… 

 

Em relação às camareiras, se tratam da roupa lá na pousada existe máquinas e ferro, mas são 

seus ou são  

da thaiane? 

07/10/21, 22:54 - Joaquim Carvalhal: A pousada tinha maquina de lavar e ferro de passar, julgo 

que esta no  

inventario. 

07/10/21, 22:57 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao contrato com a Thaiane sobre o espaço do  

estacionamento, devem atentar que será de curto porazo, uma vez que se vcs entrarem maio o 

contrato  

dela vai até outubro ou novembro de 2022. 

07/10/21, 23:10 - +351 916 298 740: Certo, mas para nós seria mais fácil nesta fase inicial 

fazer acordo com  

ela e pagar menos por um estacionamento do que estar já a fazer outro contrato, por exemplo 

o da casa,  

onde tínhamos medo de estar a dar um passo maior do que a perna. 

Assim temos aproximadamente 5 meses de trabalho pela frente e seguramente depois disso 

vamos estar  

mais confortáveis em fazer um maior investimento 

07/10/21, 23:14 - Joaquim Carvalhal: Sem duvida. è correto esta linha de pensamento. Tanto 

que ela deixou  

claro que não pode repassar o contrato para voces. Logo, só resta o estacionamento, que terá 

uma duração  

de + alguns poucos meses. 

Como plano B, devem estar atentos ao desenvolvimento que o Teteco vai apresentar.  

Tudo é questão de valores e prazos que podem ter garantido. 



07/10/21, 23:15 - +351 916 298 740: Sim continuamos interessados em saber valores e o estado 

do terreno  

que o teteco falou 

07/10/21, 23:15 - Andre Neto: Vou tentar responder por partes também.  

A questão dos funcionários, ontem fizemos um "rascunho" de uma horário de uma semana normal 

de  

trabalho em época alta e também sentimos necessidade de mais 3 funcionários ( sendo que no 

total  

seriamos 6, tal como no presente). 

Quanto aos salários, essa info. é muito importante e bateu +/- certo com as nossas contas feitas 

ontem.  

Todas as leis trabalhistas temos de cumprir juntamente com um bom salário pois somos 

apologistas que  

boas condições fazem bons funcionários e pelo que me tenho informado em páginas de paraty no  

facebook,muitas pousadas não as cumprem. 

Sendo que há o que é necessario para a lavandaria é otima noticia, mais uma poupança. Apesar 

da água e  

luz gasta acaba por compensar certamente. 

E quanto ao estacionamento, é tal e qual como a Ines falou. Mas claro tudo depende de valores 

para  

avaliar...prevendo que os valores são aproximadamente iguais então o estacionamento da casa da 

Thaiane  

é 1a opçao. Penso que mesmo acabando em Outubro, temos tempo para pensar lá e usufruir dela 

enquanto  

isso.  

Vamos tratar dessas paredes e de tudo que nos for possivel, com a companhia dos macacos será 

fácil! ?? 

Entretanto vou conferir o inventário 

07/10/21, 23:15 - Joaquim Carvalhal: Grande parte das reservas são feitas com muita 

antecedencia e sem  

uma garantia de continuidade, não podem vender hospedagem com estacionamento alem dos 5 

ou 6  

meses de pernanencia na pousada. Melhor dizendo. Apenas poderiam vender hospedaem até ao 

mes de  



outbro ou novembro. 

07/10/21, 23:18 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa que me esqueci de transmitir. 

Segundo a Aurora a cidade de Paraty esta repleta desde que ela chegou e os índices de ocupação 

das  

pousadas é bastante alto. E estamos em época baixa. 

Hoje mesmo na pousada Aurora, de tarde entraram dois caiais de hospedes, para iniciarem uma 

pequena  

estadia. 

07/10/21, 23:22 - Joaquim Carvalhal: Outro dado. 

Ela foi almoçar com a Roseli na terça-feira, num restaurante mediano perto do Centro Historico 

e pagou  

cerca de 30 reais para as duas. 

Hoje apreçou uma sapatilhas (ténis) para fazer caminhadas e custava aprox. 200 e muitos reais. 

Cerca de 40  

e tal euros, mas para o brasil custa cerca de 20% do salario minimo. 

07/10/21, 23:30 - +351 916 298 740: Se realmente avançarmos com o estacionamento da 

thaiane,  

fechamos as reservas a partir de outubro/novembro e mal fiquemos confortáveis para investir 

começamos  

logo a procurar outra opção ou até mesmo voltar a avaliar a possibilidade de arrendar a casa 

para reabrir as  

reservas o mais rápido possível 

07/10/21, 23:31 - +351 916 298 740: Ótimo, já se começa a sentir o regresso da “normalidade” 

após a  

vacinação 

08/10/21, 11:35 - Joaquim Carvalhal: Normas para o viajante que viaja para o Brasil. 

 

Vou deixar dois links, 

Um com o passo a passo do preenchimento da “DECLARAÇÃO DE SAÚDE DO VIAJANTE”, que 

deve ser  

preenchida on line e enviada para a Anvisa. Posteriormente a Anvisa, retorna com a devida 

autorização.  



Este documento deve ser mostrado no embarque e entregue a Polícia Federal no desembarque 

no Brasil. 

.............................................................................................................................................................................. 

..................................... 

De acordo com medidas estabelecidas pelo Governo Federal em dezembro de 2020, todos os 

passageiros  

que entram no Brasil – incluindo, os próprios brasileiros – devem apresentar um teste RT-PCR 

negativo para  

COVID-19 (salvo algumas exceções) e a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) devidamente 

preenchida.  

Nessa matéria, explicamos o passo a passo de como você deve fazer para preencher o DSV. 

 

https://passageirodeprimeira.com/como-preencher-a-declaracao-de-saude-do-viajante-dsv-

da-anvisa-para- 

entrar-no-brasil/ 

 

===========Formulário (a preencher e enviar a Anvisa e aguardar pelo retorno).  

https://formulario.anvisa.gov.br/index.php/39183?lang=pt-BR 

08/10/21, 18:55 - Andre Neto: Ok obrigado, vamos tratar disso 

08/10/21, 18:56 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Bom aspecto 

08/10/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:00 - Joaquim Carvalhal: Este vídeo foi enviado hoje da pousada para a Aurora. E o 

tal mico que  

é a mascote da pousada e vai sempre comer bananas. 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: Fotos quarto da frente. 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/10/21, 23:22 - Andre Neto: Animais:   

 

Não se esqueça que para uma melhor hospedagem, temos algumas regras:  

  

- O pet não poderá ?car sozinho no quarto. (Exceto nos momentos em que os donos estiverem 

em áreas de  

refeição no hotel - café da manhã)  

  

-O Pet deve ser sempre acompanhado pelo dono ao circular na Pousada   

 

  

-O Pet não pode entrar nas piscinas da Pousada.  



  

-Para que nossa equipe de camareiras consiga realizar a arrumação da acomodação (serviço de 

quarto), é  

necessário que o Dono fique com o pet do lado de fora, para que o mesmo não corra o risco de 

fugir ou  

estranhar a camareira.  

  

.- Lembre-se de levar o pet para fazer as necessidades e não esqueça de retirar o lixo 

(fornecemos  

saquinhos na receção).  

  

  

- Todo dano causado a algum objeto dentro da acomodação ou fora da acomodação pelo Pet é de 

total  

responsabilidade do Dono, e assim será cobrado o valor de mercado referente ao item 

danificado.  

 

- É de responsabilidade do dono portar todos utensílios ( potes para ração e água, cama, 

tapete/ou areia  

higiênica) necessários para o bem estar do Pet.  

 

-A alimentação do pet é de responsabilidade do dono bem como a limpeza os resíduos sólidos e 

líquidos ou  

qualquer outro cuidado especial, estando ciente de que tais serviços não são prestados pela 

Pousada  

 

-A Pousada não se responsabiliza por eventuais acidentes ou fuga do pet, ocorridos enquanto o 

mesmo  

estiver em suas dependências.  

 

.  

-Caso alguma das regras acima sejam descumpridas o responsável pela reserva e dono do Pet 

deverá pagar  



uma multa de R$ 500,00.  

 

  

 

Criar documento word com o regulamento petfriendly para o hóspede assinar no check in  

 

Ex: pousada aurora  

 

Este regulamento tem por finalidade permitir hospedagem de seu Pet e a intenção de manter 

um convívio  

harmonioso entre pets e os demais hóspedes do hotel.  

 

A Pousada Aurora aceita apenas pets ( cães ) de pequeno porte pesando até 8 quilos e, no máximo 

um pet  

por apartamento que estão destinados a este fim.  

 

Os animais serão acomodados junto aos donos, dentro do mesmo apartamento conforme 

disponibilidade  

do Hotel ao valor de R$ 35,00 por dia por animal.  

 

É de responsabilidade do proprietário portar documentos próprios dos pets além de carteira de 

vacinação  

atualizada com as vacinas obrigatórias, que deverão ser apresentadas no check-in.  

 

É de responsabilidade do proprietário quaisquer danos ocorridos com colchão, travesseiros 

roupas de cama,  

banho e moveis de cada quarto.  

 

Não é permitida a permanência dos pets em áreas sociais, de lazer e alimentação (conforme 

legislação ),  

exceto cão guia.  

 



Será permitido circular com o pet que esteja com a guia pelas vias públicas do hotel.  

 

Na recepção durante o check-in e check-out o Pet deverá estar sempre no colo de seus donos 

ou em caixa  

de transporte, para evitar possíveis imprevistos e garantir segurança dos animais, hóspedes e 

funcionários.  

 

Não é permitida a hospedagem de fêmeas no cio.  

 

Os donos devem prevenir eventuais barulhos e distúrbios ocasionados pelo Pet, em respeito ao 

silêncio dos  

demais hóspedes, sendo que a permanência do animal está condicionada ao comportamento do 

mesmo.  

 

O Pet não poderá ficar sozinho no apartamento.  

 

É de responsabilidade do dono portar todos utensílios (potes para ração e água, cama, tapete/ou 

areia  

higiênica) necessários para o bem estar do Pet.  

 

A alimentação do pet é de responsabilidade do dono bem como a limpeza os resíduos sólidos e 

líquidos ou  

qualquer outro cuidado especial, estando ciente de que tais serviços não são prestados pela 

Pousada  

 

Não é permitido o uso de qualquer peça do enxoval do Hotel para o Pet, assim como acomodá-lo 

em camas  

e sofás dos apartamentos.  

 

Está proibido dar banho no animal de estimação dentro das dependências da Pousada.  

 

A Pousada não se responsabiliza por eventuais acidentes ou fuga do pet, ocorridos enquanto o 

mesmo  



estiver em suas dependências.  

 

Eventuais danos causados ao Hotel ou seus hóspedes serão de responsabilidade do dono dos 

animais, e  

serão cobrados no check-out ou posteriormente caso haja necessidade de orçamento para a 

reparação dos  

danos.  

 

Caso algumas das regras aqui estabelecidas não seja cumprida o Pet deverá ser transferido para 

outro local  

de hospedagem, sendo as providencias e os custos para tanto de inteira responsabilidade do 

hospede.  

 

Eu ______________________________________, aceito o regulamento da Pousada 

Aurora.  

 

Paraty ___________________ 

09/10/21, 15:13 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Teteco. 

Sei que deve andar muito ocupado com as suas tarefas ligadas ao turismo e que já se dispôs a 

falar com a  

Aurora, minha esposa na próxima segunda-feira, mas preciso de um aconselhamento seu sobre o 

eventual  

terreno para alugar perto da pousada Aurora- 

Gostava de saber se voce tem alguma ideia de valores, mesmo que aproximado. 

E se existir acordo, ele vai começar vigorando a partir de que data.  

Esta informação sua é muito importante para mim, porque tenho o meu pessoal que chega 

brevemente em  

Paraty e a Thaiane quer fazer uma renovação por alguns meses, mas diz.me que o terreno que 

ela tem  

alugado, só vai entrega-lo a senhoria no final do ano de 2022. 

Ou seja. 

Se eu não fizer uma renovação de contrato com ela, e o meu pessoal ficar com a pousada dentro 

de 2 a 3  



meses, pode não ter estacionamento. 

 

Pode me ajudar? 

 

Muito obrigado 

09/10/21, 15:35 - +351 916 298 740: Sr Joaquim a D.Aurora para entrar no Brasil teve de fazer 

teste PCR  

certo? 

09/10/21, 15:37 - Joaquim Carvalhal: Exato. 

Com 72 horas de antecedência e custo de 100€. 

O resultado e enviado para o e-mail fornecido. 

09/10/21, 15:40 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

09/10/21, 15:42 - André Filho: O meu exame PCR está marcado para Sábado(16) às 11.15 

09/10/21, 15:43 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar de seguida imagens e vídeo que a Aurora acabou 

de enviar. 

Ela fez uma visita a pousada sem avisar e disse que mais logo vai falar comigo. 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: Lavandaria que fica no espaço acima da piscina 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Mas tens que ter o resultado no teu e-mail antes do 

embarque na  

segunda-feira. 

J 

09/10/21, 15:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 15:55 - Joaquim Carvalhal: O teste deve ser feito no máximo 72 h antes. Eu fiz com 

48 horas. Tem  

é de ter em conta o tempo de entrega do resultado. 

09/10/21, 15:56 - Joaquim Carvalhal: Esta mensagem acima e para o André pai 

09/10/21, 16:03 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 16:19 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar de seguida resposta do Teteco 

09/10/21, 16:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 16:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 16:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



09/10/21, 16:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 16:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 16:56 - Joaquim Carvalhal: Acabaram de entregar as mobílias que faltava na casa do  

André. 

Tá indo. 

09/10/21, 17:01 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 17:01 - Joaquim Carvalhal: Obrigado Teteco. 

Vamos aguardar. 

Mas o que você me disser eu aceito . 

A sua experiência e 

 seriedade são muito importantes para as minhas decisões. 

09/10/21, 22:33 - +351 916 298 740: Ok obrigada!! Deu para conhecer melhor o espaço exterior 

e perceber  

o que é preciso melhorar. 

Como o teteco diz o estacionamento atual traz vantagens à pousada então essa seria a nossa 

primeira  

opção e quando acabasse o contrato da thaiane tentar alugar as casas visto que ela também tem 

a intenção  

de negociar 

09/10/21, 22:35 - +351 916 298 740: Está ???? 

09/10/21, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Julgo que também devem aguardar pelo retorno do Teteco junto ao tal terreno lá perto. 

Será sempre mais uma opção. 

Porque, segundo a Aurora no tal estacionamento que a Thaiane tem no terreno ao lado, sõ cabem 

no  

máximo 5 carros com espaço para manobra.  

O restante terreno que vai até a pousada Aurora, é zona de lazer. 

09/10/21, 22:53 - Joaquim Carvalhal: O terreno que a Thaiane tem este contrato pertence a 

herdeiros,  

filhos de uma senhora de noventa anos que recebe a renda mensal de 4.600 reais da Thaiane 

como  

usufruto. 



Caso esta senhora venha a óbito, serão os herdeiros que decidirão. 

 

O outro terreno segundo o Teteco é grande e pode também ter uma zona de lavandaria, ,muito 

util a  

pousada. 

 

O terreno da Thaiane, promove o espaço verde e de lazer da pousada, nesse aspecto estou de 

acordo com o  

Teteco. 

Mas em termos de distancia até a pousada desde o estacionamento dos carros no terreno 

alugado a  

Thaiane e o outro terreno, este deve ser mais perto. Poucos metros, mas, acredito que sim. 

 

A ponderar é se depois de terminar o contrato da Thaiane, voces não conseguem fazer o 

contrato.  

Outro fator é o custo de 4.600 reais mes contra os possíveis 200 reais do outro estacionamento. 

 

Mas entendam este minha explanação apenas como vontade em estudar as variáveis possíveis 

para melhor  

e mais barata  a vossa exploração. 

 

Ainda em modo de estudo, tem que se considerar que a Thaiane vai continuar a alugar uma das 

casas ou  

mesmo as duas e os hospedes vão colocar os carros dentro do dito terreno. 

E neste caso, o terrenos não comporta os carros de 8 suites da pousada Aurora + carros da (s) 

casa (s)  

alugada (s) que a Thaiane vai continuar a promover. 

09/10/21, 22:55 - Adicionou Andre Mota Paraty 

09/10/21, 23:19 - +351 916 298 740: Certo bem visto, então para fazer um contrato de 

estacionamento a  

thaiane tinha que nos garantir pelo menos 1 lugar por quarto tendo em conta que iríamos colocar 

no site e  

nas plataformas estacionamento incluído  



Sem pelo menos 1 lugar por quarto nem nos era possível afirmar ter estacionamento 

09/10/21, 23:20 - +351 916 298 740: O terreno do teteco continua a ser opção a nossa questão 

é o estado  

do terreno e se vamos ter que investir muito dinheiro para ficar apresentável para os hóspedes, 

outra  

questão é se os hóspedes se sentirão seguros em deixar o carro num estacionamento que não 

tem vigia  

permanente nem faz conexão com a pousada. 

09/10/21, 23:21 - Andre Neto: vamos ter de continuar analisar para n tomar uma decisão 

precipitada  

perante todos esses pontos. Já entendemos que realmente a da thaiane tem muitos contras 

como a idade  

da proprietária, e isto a contar que os lugares seriam garantidos porque caso contrário está 

fora de hipótese 

09/10/21, 23:22 - Andre Neto: e depois há a questão do valor mais alto também 

09/10/21, 23:29 - Joaquim Carvalhal: Claro... Tudo a seu tempo. Nada é por enquanto certo  

Sempre devemos ter variáveis. 

O importante é idealizar um trajeto que permita ter caminhos alternativos para alcançarmos os 

nossos  

objetivos. 

09/10/21, 23:32 - Joaquim Carvalhal: Pelo que me foi dado a ver.nas filmagens da Aurora, não 

será possível  

caber 12 carros. 

Hoje mesmo a Aurora disse que tinha 4 carros da pousada na rua 

09/10/21, 23:39 - Andre Neto: exato, só mesmo existindo um acordo com a garantia de 1 lugar 

para cada  

quarto da pousada 

09/10/21, 23:41 - Joaquim Carvalhal: Mas para isso tinha que destruir o espaço de jardim e o 

passeio  

conforme vídeo enviado pela Aurora 

09/10/21, 23:50 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

09/10/21, 23:50 - Andre Neto: e por exemplo destruindo só a parte com um "x" como está nessa 

foto e indo  



até onde está a linha vermelha 

09/10/21, 23:50 - Andre Neto: será que dá ou mesmo assim sera apertado ? 

10/10/21, 00:10 - Joaquim Carvalhal: Não sei... Mas pode- se colocar a questão 

10/10/21, 11:54 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 11:54 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 12:01 - Joaquim Carvalhal: Vou pedir para a Aurora passar por lá, quando for possivel. 

Por ser perto da pousada Aurora é sempre bom, porem, não deve ter preços de combate para 

outras  

grandes superfícies, que fazem entregas sem cobrar taxas extras. 

Outra coisa que devem ter em conta é que em Paraty, pequenos negócios ambrem e fecham com 

uma  

enorme rapidez . 

Mas é sempre bom ter a porta uma fornecedor para as nossas necessidade. 

10/10/21, 12:03 - Joaquim Carvalhal: Vou colocar de seguida um email que recebi da Thaiane e 

depois  

colocarei a minha resposta. 

 

Olá Sr. Joaquim, boa tarde. 

 

 Conhecemos a Sra Aurora, muito simpática. Tivemos uma ótima conversa onde falamos um pouco 

sobre as  

virtudes e os problemas da pousada, e foi bacana ver a preocupação e o carinho dela por este 

lugar  

compartilhando suas histórias. 

 

 Sobre os valores 

 

 Nós temos algumas considerações que julgamos importantes: 

 

Com 8 suítes, a ocupação teria que ser quase de 100% para pagar o que foi proposto, pagar os 

funcionários,  



todas as despesas e ter lucro no negócio. O problema é que não conseguimos repassar esses 

valores aos  

hospedes por que não temos mais como agregar valores sobre as diárias. A pousada tem sérios 

problemas  

que influem diretamente na qualidade da estadia do hóspede como a acústica dos quartos onde 

é possível  

escutar qualquer conversa do quarto ao lado e de cima, falta de forro que quando esta ventando 

deixa cair  

folhas, fuligens e poeira em cima das camas situação essa que já nos fez perder reservas e ter 

hospedes  

insatisfeitos,  quando acaba a luz também acaba a água pois é tudo pressurizada (o que nos fez 

perder uma  

reserva de R$ 597,00 na ultima segunda feira) fora o problema das banheiras de hidromassagem 

do quarto  

6 e 5 que vazam no 4, parece que solucionou um quarto, mas como já tentamos varias vezes não 

sentimos  

seguros ainda. Tem encarecido muito é o abastecimento para o aquecimento da água que é a gás, 

cilindros  

esses que nos custam quase 5 mil por mês. São muitas questões que precisam que tem que ser 

levadas em  

consideração. 

 

 Portanto propomos 4% de reajuste daqui até o final do contrato. 

Estamos a disposição 

 

 Atenciosamente 

 

 Thaiane e Giuliano  

 

Att.  

Thaiane Duarte (24) 988527614 / 33711203 

10/10/21, 12:03 - Joaquim Carvalhal: Minha resposta a este email 

10/10/21, 12:03 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Thaiane. 



 

Vou ter que analisar este percentual que propõe com mais algum tempo, porque preciso me reunir 

com o  

meu filho e neto.e sua namorada. 

Entretanto porque o contrato acabou neste último dia 3 de outubro e até que exista outro 

contrato  

assinado, propunha que fizesse o deposito/transferencia de 7.720.00 reais na conta do Sales. 

Luis Fernandes Sales -- CPF  754 514 767-72  Banco Itau 4841 conta 00985-7 

Agradeço a atenção 

SDS 

Joaquim Carvalhal 

10/10/21, 13:19 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Zandes. 

Hoje voce vai estar com a Aurora na pousada na parte da tarde e gostava de deixar aqui alguns 

pontos que  

preciso que voce veja, como profissional. 

Agradecia também que tirasse fotos e vídeos sobre os pontos que vou pedir. Estas fotos e vídeos 

pode fazer  

com o seu celular e direto pelo zap para a minha conta.  

 

1º- Porão e Sótão -- fotos e vídeos de tudo que la exista.  

2º - Lateral de onde estão os botijões de gás. 

3º - Perguntar se o sistema de esgotos estão todos ligados lá para a fora, ou se tem alguma 

fossa sumidoura  

no porão da pousada. 

4º - Saber se o abastecimento de água é direto da rua e se tem pressão para levar a agua para 

o ultimo piso  

ou se a agua da rua não tem pressão e tem que ter uma bomba pressurizadora, daquelas que dão 

mais  

pressão a água. 

 

Por ultimo se for possível saber com a alguém responsável , sobre os problemas de vazamento 

dos  

banheiros das suite do 1º andar para as suites do andar de baixo. 



 

Também será importante tirar fotos e filmagens dos pisos de cada suite e dos corredores e 

escadas. 

 

Outra coisa Zandes. 

Pedia que voce fosse anotando todas estas horas que presta para a pousada e quando quiser 

pode fazer a  

soma delas e me enviar a conta. 

Fico muito agradecido por este seu apoio. 

Depois, se for preciso podemos falar enquanto voce esta fazendo esta vistoria técnica. 

 

Um abç e até mais logo. 

 

Antes de finalizar, só para lembrar que a Aurora tem uma bíblia evangélica de Portugal, para 

entregar para  

voce. 

10/10/21, 17:51 - Joaquim Carvalhal: O nome do arrendatário era o Heraldo da Reserva Expressa 

em Paraty. 

 

Ele optou por guardar todos os pertences da pousada e comprou novos utensílios e roupas para 

o  

cumprimento do contrato. 

A logica dele era que na entrega da pousada no final de contrato, não havia necessidade de 

comprar tudo  

novo. 

 

No seguimento podes perguntar onde se encontram estes objetos/utensílios 

 

desta forma não fazes a pergunta direta, mas de forma subtil. 

10/10/21, 18:00 - Joaquim Carvalhal: Esta mensagem de cima era direta para a Aurora, para 

esta reunião de  

domingo na pousada. 



10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal- 

Ja comecei a receber as primeira fotos da visita da Aurora + Zandes + Roseli a pousada Aurora. 

Vou repassando tudo, para que fiquem bem informados. 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:45 - Joaquim Carvalhal: Estas fotos são do porão da pousa. 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: Está se cima são do sistema de abastecimento de gás 

10/10/21, 18:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:07 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: A seguir fotos e vídeo enviados pela Aurora. Atentem aos 

dois mcios  

que vão a pousada comer banana. 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 19:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 20:02 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 20:05 - Joaquim Carvalhal: Está e a zona da cozinha com o fogão e forno a lenha. 

Com o alto preço do gás, já deveriam o deveriam ter utilizado 

10/10/21, 20:34 - Andre Neto: Obrigado vimos tudo com atenção 

10/10/21, 20:36 - Andre Neto: Maior parte dos utensílios de cozinha vamos substituir por novos. 

Já dá para  

perceber mais ao menos  quanto tempo de inicio vamos precisar de estar fechados para a tal 

manutenção e  

arrumação para que fique diferente 



10/10/21, 20:37 - Andre Neto: Pois, o forno a lenha tem lógica ser usado até porque é uma 

referência, as  

pessoas gostam. A estar tudo bem com ele é preferível 

10/10/21, 21:14 - Joaquim Carvalhal: Sobre aquisição de utensílios para a cozinha e mesas de 

plástico para a  

piscina na montagem da pousada eu comprei numa empresa tramontina    

https://www.tramontina.com.br/1-cozinha 

Eles fazem entregas sem custos (ou pelo menos faziam) 

10/10/21, 21:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 21:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 21:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 21:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 21:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/10/21, 22:36 - Joaquim Carvalhal: Alguns tópicos que a Aurora transmitiu. 

 

Uma informação sobre o serviço de café da manhã (pequeno almoço) na pousada. Ele é servido 

nos  

aposentos num tabuleiro. Nos 3 apartamentos da frente é servido na varanda de cada um. 

Deixam os hospedes a vontade para dizerem do que mais gostam e de algum produto que não 

pretendam. 

 

Nos estacionamento do dito terreno cabem apenas 8 carros em espinha. 

 

Hoje na visita da Aurora do Zandes e Roseli, não estava a Thaiane, nem o irmão nem a mãe 

estava uma prima da Thaiane, de nome Tais, que a aurora achou mito simpática e que vai 

trabalhar  

brevemente oara uma outra pousada. Ali ela so vai ajudar. 

Mas ja se prontificou para ajudar voces quando iniciarem (caso queiram, claro) 

 

Também disse que a cidade estava repleta, apesar do tempo frio??? e chuvoso. Segundo dados 

do  

departamento de turismo da Prefeitura a taxa de ocupação é de 100%. 



10/10/21, 22:42 - Andre Neto: Ok, não sabemos as normas em relação ao covid quando 

iniciarmos, poderá  

ter o serviço de café da manhã na zona habitual ( assegurando a distância ) mas podemos ter 

sempre esse  

metodo de servir nos quartos quando pretenderem, até acaba por ser um serviço mais bonito. 

Com a tal  

folha de produtos que enviei no outro dia 

10/10/21, 22:43 - Andre Neto: O estacionamento portanto teria de ser assegurado para os 8 

carros, não sei  

se é do interesse da Thaiane visto que ficaria sem espaço para os carros da casa alugada 

10/10/21, 22:44 - Andre Neto: Quanto a prima da Thaiane já tendo experiencia e conhecendo 

os cantos da  

casa, poderá ser uma boa hipotese sim 

10/10/21, 22:45 - Andre Neto: Talvez seja part-time. 

10/10/21, 22:46 - Joaquim Carvalhal: Vou juntar mais um vídeo que a Aurora acabou de me 

enviar. 

10/10/21, 22:46 - Andre Neto: Ainda bem , com o regresso do turismo pós covid acho que é o 

melhor  

momento para ter sucesso 

10/10/21, 22:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 12:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 14:35 - Joaquim Carvalhal: Boas Aurora. 

Acabei de enviar este email (conteúdo deixado em baixo) para a Thaiane, para que ela possa se 

pronunciar  

sobre o valor que pretende para o estacionamento do terreno do qual ela é inquilina. 

O percentual por ela ofertado, é muito abaixo do valor atual da inflação. Ela propos 4% de 

aumento e a  

inflação este mes bateu 10% , e tal . Quase o dobro que ela propos. 

 

Mas segue o email enviado. 

-------------------------------------------- 

11/10/21, 14:35 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Thaiane. 



Vamos esta semana analisar e enviar o que nos parece melhor. Porém, posso lhe adiantar que com 

este  

ultimo índice de inflação de 10, 45%, será difícil aceitar o valor dos 4% propostos por si. 

 

Outra coisa. 

Como ja lhe tinha dito anteriormente que gostava de ver definido como vai ficar o 

estacionamento da  

pousada aurora no terreno que esta alugado para si. Pode me adiantar qual o valor que pretende.  

Isto  

porque disse a Aurora que o seu contrato ( do terreno e casas) tem a data de terminar em 

dezembro de  

2022 

 

SDS 

Joaquim Carvalhal 

11/10/21, 18:12 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Vou postar algo de seguida que não tem nada a ver com a pousada, mas sim como no Brasil e em 

Paraty,  

existe mercado para tudo. 

A Aurora fez uns trabalhos manuais (conforme fotos que junto) e deu para a Leo, esposa do 

Sales. A partir  

dela já surgiram encomendas, mas segundo ela vai oferecer as pessoas.  

Mas caso quisesse ficar em Paraty, depressa produzia artesanato para vender nas ruas de 

Paraty. Sonho  

dela que não foi concretizado por termos optados vir para Portugal. 

Pretendo com esta mensagem (não mostrar os atributos da Aurora) mas mostrar que voces 

podem explorar  

as potencialidades daquela terra. 

Principalmente o Andre pai, com todo o potencial que tem para a arte. 

Vamos a isso pessoal. 

11/10/21, 18:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 18:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 18:13 - Joaquim Carvalhal: É sério?? 



11/10/21, 18:13 - Joaquim Carvalhal: Claro que é  sério... Fiz um suporte de plantas para a Leo e 

já tenho  

encomenda de mais 5. Fiz o painel aqui para casa. Claro que não vou levar dinheiro mas, não ia 

morrer à  

fome. Sempre dava para comprar ovo. 

11/10/21, 19:53 - +351 916 298 740: Top!!! Eu tb sei fazer, fiz bastantes nas minhas férias e 

vendi cá, pagou  

nos os passaportes. 

Nos 3 meses que vamos estar parados (em princípio) posso fazer para vender 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: Estas fotos foi do passeio que a Aurora fez hoje de manhã. 

11/10/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/10/21, 19:55 - Joaquim Carvalhal: Lago existente na loja do gaúcho ( ração animais) 

Fotos da ilha das cobras e do passadiço que dá direto ao largo da antiga prisão, perto do cais. 

11/10/21, 19:56 - Joaquim Carvalhal: Atentar que choveu a noite toda e durante parte do dia.  

Com o sol a conversa é outra. 

11/10/21, 22:39 - +351 916 298 740: Para vender artigos nas ruas do centro histórico 

precisamos de pedir  

licença na prefeitura? (Não fazemos ideia de como isso funciona) 

11/10/21, 22:41 - Andre Neto: Outra coisa nada haver, vi que abriu um posto de polícia militar 

há semanas  

atrás em Paraty. Não sei se fazem o serviço de polícia federal como em angra, isto porque no 

site tem um  

ícone "polícia federal online" ao qual não consigo aceder. Vou deixar o site em baixo 



11/10/21, 22:41 - Andre Neto: https://pwa.fabapp.com/2_cipm_paraty/home 

11/10/21, 23:06 - Joaquim Carvalhal: Não fazem serviço de Policia Federal. 

A Policia Federal como o nome diz é da federação dos estados brasileiros. É uma policia de 

Estado. 

Tem um papel diferenciado. A PF mais próxima de Paraty é em Angra dos Reis.  

No meu tempo que estava em Paraty, a PF mais perto, era em Volta Redonda. 

 

A Policia Militar existe em todo o Brasil, mas, apesar de ser uma força para militar, esta 

subordinada aos  

governadores de cada estado. 

A policia militar só pode fazer determinados serviços e mesmo que prenda alguém ou que 

necessite de  

fazer um auto de infração a Lei, tem que obrigatoriamente, transportar o infrator a uma 

delegacia da policia  

civil. 

 

Ou seja. 

Numa cidade a delegacia da policia civil é que concentra os poderes de quase tudo. 

A PF- policia federal, esta mais destinada a fatores federais e a crimes de alta periculosidade. 

Porem tem  

limitações. Ela não pode investigar ou prender um deputado ou senador da republica. 

 

Todo o investigador/agente da Policia federal, tem curso superior, com maior incidência na 

advocacia. 

Todo o delgado da policia civil tem que ter um curso superior. Os policiais civis, jão não 

necessitam. 

A PM -policia militar, os seus componentes não tem que ter nenhum curso superior, salvo se tiver 

alguma  

graduação militar como capitão, coronel e por ai fora. Mas, não são militares. Alias os militares 

não os  

consideram como colegas militares. 

Resumindo. 

A PF é elite, depois vem a policia civil e depois vem os PM (policia Militar) e depois vem as policias  



municipais e por ai fora. 

11/10/21, 23:20 - Joaquim Carvalhal: Respondendo a Inês, sobre vender no centro histórico de 

Paraty. 

Deve ser preciso alguma autorização, mas com certeza nada difícil de se obter. Posso pedir a 

Aurora para  

saber com as cunhadas do Sales, uma vez que todas vendem daqueles balõezinhos no Centro 

Histórico. 

Não podem se esquecer que enquanto turistas não podem exercer qualquer atividade de 

trabalho. 

 

Pode sim o André pai, trabalhar como autónomo (é assim que se chama) depois de pedir a sua 

residência e  

posterior nacionalização, porque vai muito antes de voces . 

Neste caso ele pede uma licença de venda e voces como nora e filho, podem ajuda-lo, no caso de 

serem  

inquiridos por algum fiscal. 

Caso contrário podem ter sérios problemas. 

Apenas isso. 

 

Mas julgo que se o André "andar da perna" quando chegar e depois de requerer o CPF, a 

autorização de  

residência, a nacionalização, a abertura de conta bancaria e a abertura de uma firma, vem de 

seguida. 

Voces depois de chegarem podem beneficiar destas benesses e com calma tratarem de obter 

as devidas  

documentações. 

Tanto que eu ja enviei um documento para o meu advogado no Rio de Janeiro, nomeando o Andre 

como  

gerente da pousada Aurora, garantindo desta forma uma das exigências que a policia federal, 

garantindo  

uma forma de subsistência financeira dele. 

Sem o cidadão garantir uma forma de rendimento, dificilmente a PF, emite a devida autorização. 

Isto  

porque a Lei o exige. A PF apenas da seguimento/cumprimento a mesma. 



11/10/21, 23:25 - Joaquim Carvalhal: Resumindo. 

O André pai quando chegar em Paraty, deve sem perda de tempo dar entrada aos respetivos 

pedidos de : 

CPF 

Autorização de residência (Com o comprovante que trabalha na pousada) 

Nacionalização, em virtude de ser filho de pai brasileiro, que pela Lei, é de concessão 

obrigatória. E depois  

disso, o De, também terá os mesmos direitos por ser filho e neto de brasileiro. 

A Ines, por casamento (se o fizerem) com o De, julgo que tem que esperar cerca de 5 anos. 

11/10/21, 23:33 - Andre Neto: Ok já entendemos obrigado 

12/10/21, 07:57 - Joaquim Carvalhal: https://www.poder360.com.br/economia/com-disparada-

de-preco- 

brasileiros-usam-mais-lenha-do-que-gas-na-cozinha/?fbclid=IwAR2Ysbf0v- 

yKDy1fUAEHAmjXwxQZMqLJgA2am_leI5XoN4jpPHL_2GXsPoU 

12/10/21, 14:19 - André Filho: Pois já tinha visto isso também 

12/10/21, 19:12 - Joaquim Carvalhal: Vou reenviar as omag na e video que acabei de receber da 

Aurora 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 19:27 - +351 916 298 740: Ui muita confusão de fios  

Sabe pq foi retirada a coluna de hidromassagem do chuveiro? 



12/10/21, 19:41 - Joaquim Carvalhal: Não sei... mas deve ter avariado e alguém decidiu não 

utilizar mais.  

Julgo eu. 

12/10/21, 19:46 - +351 916 298 740: A thaiane vai arranjar e voltar a colocar ou vai ficar assim 

com a caixa  

de madeira? 

12/10/21, 19:59 - Joaquim Carvalhal: Acredito que eles estejam completamente "pifados", ou 

então a não  

existe pressão de água suficiente. 

Lembro-me de um outro pormenor, que tinha a ver com a mangueira flexível do chuveiro, se 

partir com  

muita frequência. 

Claro que este modelo é de ha 10 anos e totalmente desatualizado. 

12/10/21, 20:04 - Andre Neto: Pois, se calhar. Mais a queda de água da recepção que também 

continua sem  

uso 

12/10/21, 20:05 - Joaquim Carvalhal: Eu não vi todos os videos ainda. 

Qual queda de água? 

12/10/21, 20:10 - Andre Neto: A da recepção 

12/10/21, 20:10 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 20:10 - Andre Neto: Já tínhamos falado sobre isso mas não sabíamos se era avaria ou 

opção da  

thaiane não funcionar com ela 

12/10/21, 20:14 - Andre Neto: Queria dizer O lago da receção, erro meu 

12/10/21, 20:15 - Joaquim Carvalhal: Ah.. entendi.  

A queda d´agua era feita através de um motor, que deve ter se avariado. Não sei se sera viavel 

o  

reativamento. Com o passar destes anos todos, pode os canos estarem entupidos.  

Mas é possível, fazer uma adaptação através de uma lamina e vidro.  

Depois pode-se ver isso em pormenor. 

12/10/21, 20:26 - Andre Neto: Ok depois vemos isso então, fica completamente diferente (para 

melhor) c  

ela a funcionar 



12/10/21, 21:24 - Joaquim Carvalhal: Boas André pai. 

Estas na área? 

12/10/21, 21:26 - André Filho: Estou aqui 

12/10/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Vou deixar aqui alguns tópicos para a tua viagem e ida para Paraty. Somente agira tive algumas  

confirmações. 

Poderia enviar todas estas mensagens a seguir que tenho para o teu contato privado, mas, como 

é para o  

interesse de todos fiz esta opção.  

pode ser?? 

12/10/21, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Vou deixar aqui o audio do Oswaldo. 

Uma vez que chegas no RJ ás 19h30 e so deves sair do aeroporto por volta das 20h30 ás 21h00, 

o Uber  

deste conhecido do Oswaldo não anda a noite. 

Assim ficarás hospedado no hotel que ficou a Aurora , Ibis do Centro  

https://all.accor.com/hotel/5534/index.pt.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+

maps&ut 

m_source=google+Maps 

 

Jantaras no hotel, para não teres que sair a noite e no outro dia, por volta das 7h00 da manhã, 

o Uber vai te  

pegar no Ibis e te levar para Paraty. Também estará incluído o pequeno almoço ou café da manhã. 

Deves chegar em Paraty por volta da hora do almoço.  

Deves ter em conta que a Aurora sai de Paraty no dia seguinte e só terá a tarde deste dia para 

te apresentar  

na pousada e a todas as pessoas do nosso relacionamento. A noite ela vai oferecer um jantar a 

todas as  

pessoas que nos cercam e que serão de muita utilidade para ti, o De e Inês. 

O Uber ficara durante o resto do dia a vossa disposição para que a Aurora possa te mostrar de 

ponta a  

cabeça.  

O Uber vai pernoitar em Paraty numa pousada que ainda vou arranjar, ou seja, a estadia fica por 

nossa  



conta. 

 

De seguida vou juntar algumas mensagens trocadas com o Oswaldo e depois um que fiz com o 

>>Leo (nosso  

primo) avisando que estavas indo para o RJ e se ele precisava de algo. 

Esse nosso primo, que conheces muito bem, pode ser uma mais valia para t, para o De e Ines. 

Como sabes ele exerce um cargo importante na estrutura do governo do RJ. Para mais é um 

maçon com um  

grau bastante elevado. Não vou colocar aqui o grau dele, por motivos óbvios. 

è importante a partir de agora, tentares falar com ele, principalmente em conselhos que 

necessites de  

assuntos ligados a cidadania brasileira. Vale lembrar que ele também é advogado. 

 

Bem, qualquer duvida que tenhas, coloca, e a partir desta sexta-feira, estarei no Pouso e domingo 

regresso,  

pra podermos jantar todos a noite.  

 

Ate+ 

12/10/21, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Boas Léo. 

O André vai viajar de Portugal para o RJ, na próxima segunda-feira. 

Precisas de algo daqui? 

12/10/21, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Não preciso não, Primo. As portas daqui de casa estão 

abertas para  

ele. 

12/10/21, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Quer que o pegue no aeroporto? 

12/10/21, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Do que ele precisa? 

12/10/21, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

Ele sai daqui na segunda às 13h30 daqui e o voo e direto o ao RJ. Chega antes das 20h00. 

Vai ficar no Ibis porque o Uber que vai levá-lo até Paraty,  ao pode ir no dia seguinte. 

Depois o Uber vai ficar em Paraty durante o dia 19' terça feira para trazer a Aurora na quarta 

se manhã. Ela  

embarca no final da tarde. 



A aurora foi há cerca de uma semana para resolver alguns assuntos da pousada. 

A princípio o filho do André o meu neto Dê, vai assumir a pousada juntamente com a companheira 

deste 

Mas só vão viajar no final do mês de janeiro/2022. 

Mas agradeço a tua oferta. 

12/10/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Tá fechado. 

Entrega os meus agradecimentos para ele. 

Vou transferir o dinheiro para a tua conta  

Obrigado. 

Não te esqueças que a Aurora pediu para almoçar comigo e a Aline 

12/10/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Ok. Mas vou ver a disponibilidade da Aline pois ela está 

fazendo  

estágio num colégio e depende dos horários dela. Mas eu com certeza estarei com ela ajudando 

no que for  

preciso. 

12/10/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: A ajuda e para almoçar. 

Até+ 

12/10/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: E obrigado 

12/10/21, 21:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 21:55 - André Filho: Ok pai, vi com atenção, tudo certo 

12/10/21, 22:31 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa.  

Vou juntar duas fotos de um espelho grande que a Aurora arranjou e uma mesinha em madeira 

maciça para  

apoio do sofa. 

O espelho era da Leo, esposa do ales, que não coube no lugar da casa dela que estava destinado. 

Foi colocado na sala. 

12/10/21, 22:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 22:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 22:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/10/21, 22:40 - +351 916 298 740: Está muito bonita ?? 

12/10/21, 22:45 - André Filho: Tá ótimo, obrigado 



13/10/21, 12:32 - Joaquim Carvalhal: Thaiane 

Bom dia, Thaiane 

 

Hoje, pelas 11h00 da manhã esta agendado a aurora se deslocar a pousada com o Almir 

carpinteiro,  

profissional que fez todo o mobiliário e janelas da pousada. 

 

Vai ser necessário ele ter acesso a todos os aposentos, claro desde que estejam desocupados, 

para efetuar  

medições de áreas, que necessito para fazer alguns cálculos. 

 

Vou deixar outros assuntos em baixo, muito uteis para que se possa discutir o novo contrato e 

mais  

importante seria se estes esclarecimentos se desse ainda com a Aurora em Paraty, que a partir 

da semana  

que vem já regressa a Portugal. 

 

Bem, deixo aqui os tópicos. 

 

1-Valor do estacionamento 

 

2 -A água da rua tem pressão suficiente para abastecer todos os aposentos da pousada? 

 

3-  Se existe saneamento da Prefeitura na rua Tangará, e em caso afirmativo se a pousada esta 

totalmente  

ligada ao mesmo. 

 

4- Os bens existentes em inventario efetuado pelo Teteco e devem ser conferidos para que se 

possa avaliar  

o estado dos mesmos e quais deverão ser repostos no estado de novo, conforme clausulas 

contratuais. 

Deixo aqui uma questão, que foi colocada pelo Heraldo  (o arrendatário anterior ao Teteco), a 

data da  



assinatura do contrato comigo, em que ele guardou todos os utensílios da pousada (copos, 

talheres, pratos  

e etc.) e passou a utilizar utensílios que ele adquiriu.  

 

Obrigado pela atenção. 

Ate + 

13/10/21, 13:23 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Sim, hj está agendada a visita aos quartos, irei acompanhá-la.  

 

Respostas as perguntas.  

 

1- estacionamento R$ 2.150,00.  

 

2- água da rua depende do dia, ela abastece as caixas e a bomba q tá pressão para os quartos.  

 

3 - saneamento da prefeitura é dito que tem em todas as ruas, agora se a pousada está 

totalmente ligada  

essa resposta eu não tenho. Na construção não foi feito fossas ligação de esgoto? O que 

limpamos com uma  

certa frequência é a caixa de gordura da cozinha. 

 

4- os bens serão conferidos no final do contrato no ano que vem, na época colocamos os nossos 

e  

guardamos muitas coisas e tudo que estiver sido preciso repor, será feito.  

 

Espero ter ajudado.  

 

Estou a disposição 

13/10/21, 14:20 - Andre Neto: Boa tarde vo, Acho que o valor pedido apenas pelo estacionamento 

é muito  

alto, sendo que é metade do seu aluguer total ( estacionamento + casa ). 

 



Não é um valor justificado apesar da ligação de caminho e área de lazer (pois este seria 

compartilhado com  

ambos hóspedes, da pousada e os da casa) 

 

Também não sei se é intenção da Thaiane continuar alugar a casa para hóspedes depois do seu 

término de  

contrato com a pousada Aurora, mas a meu ver, a casa que ela aluga também perde bastante 

valor sem a  

pousada. 

Assim , o valor de 2.150.00 não sendo negociável optamos por não seguir acordo com a Thaiane, 

por  

enquanto. 

Logo quando tiver com a ines converso melhor para pensarmos juntos 

13/10/21, 14:21 - Andre Neto: para pensarmos juntos nas alternativas* 

13/10/21, 14:22 - Joaquim Carvalhal: Em seguimento aos itens atras, vou colocar alguns adendos 

e quando  

puder me responda. 

 

1. O estacionamento será para 8 carros no mínimo e toada a área de lazer existente será parte 

integrante  

do contrato? 

Voce fará um contrato com a pousada? Ou pode ser feito um contrato direto com os 

proprietários do  

terreno. 

 

2. Á agua da rua sem a bomba pressurizadora tem pressão para todos os pontos de saida de 

água, ou  

necessita sempre de ter esta bomba pressurizadora.  

Outra questão. 

A agua da rua consegue encher sempre as caixas que se encontram no sotão ? 

 

3. Quando eu fiz o primeiro contrato com a pousada não existia saneamento da prefeitura na 

rua.  Por isso  



a minha pergunta é ; se após esta data (ano de 2010 ou 2012) foi a prefeitura instalou as 

condutas de  

saneamento, Naquela data Paraty pleiteava a obtenção de ser considerada Património Cultural 

pela Unesco  

e o que impedia era a falta de saneamento e o seu tratamento. 

 

4. Quanto a este ponto, gostava que se estipulasse uma verba de reposição de todos os itens e 

depois de  

aceite o referido valor pelas partes fosse mensalmente quitado em deposito bancário. 

Explico por que faço esta proposta. 

O Andre meu filho chega para a semana, mas, somente a partir do dia 31 de Janeiro de 2022, 

chega o meu  

neto André e a Inês, suna companheira. 

Eles já me disseram que pretendem fazer aquisições de utensílios e rouparia de acordo com o 

gosto deles.  

Uma vez que ela tem uma formação em hotelaria e turismo, prefiro aceitar esta proposta deles.  

Por isso, esta verba supra citada, e paga/depositada na minha conta mensalmente por quem 

deter o  

contrato, vai ser de novo depositada na conta deles. 

Julgo estar justificado esta minha pretensão contratual. 

Fico por aqui. 

Qualquer duvida, diga-me 

Obrigado. 

13/10/21, 14:26 - Joaquim Carvalhal: Ops Andre. Esta mensagem em cima foi a resposta que dei 

a <Thaiane,  

sem ter visto esta tua ultima. 

Sobre o valor que ela pediu, realmente eu acho alto. Mas até ao momento não existe alternativa 

a este. 

O outro estacionamento, ainda não se conseguiu falar com o proprietário. O Teteco já tentou 

sem Sucesso.  

Segundo se sabe ele não tem zap nem r3de social e nem sempre atende o telemóvel. Só mesmo  

pessoalmente. 



13/10/21, 14:28 - Andre Neto: eu percebi, mas essas questões foram boas, porque um contrato 

direto com  

os proprietários pode mudar tudo, ainda bem que respondi tarde. Vamos esperar pela resposta 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: Em seguimento aos itens atras, vou colocar alguns adendos 

e quando  

puder me responda. 

 

1. O estacionamento será para 8 carros no mínimo e toada a área de lazer existente será parte 

integrante  

do contrato? 

Voce fará um contrato com a pousada? Ou pode ser feito um contrato direto com os 

proprietários do  

terreno. 

 

2. Á agua da rua sem a bomba pressurizadora tem pressão para todos os pontos de saida de 

água, ou  

necessita sempre de ter esta bomba pressurizadora.  

Outra questão. 

A agua da rua consegue encher sempre as caixas que se encontram no sotão ? 

 

3. Quando eu fiz o primeiro contrato com a pousada não existia saneamento da prefeitura na 

rua.  Por isso  

a minha pergunta é ; se após esta data (ano de 2010 ou 2012) foi a prefeitura instalou as 

condutas de  

saneamento, Naquela data Paraty pleiteava a obtenção de ser considerada Património Cultural 

pela Unesco  

e o que impedia era a falta de saneamento e o seu tratamento. 

 

4. Quanto a este ponto, gostava que se estipulasse uma verba de reposição de todos os itens e 

depois de  

aceite o referido valor pelas partes fosse mensalmente quitado em deposito bancário. 

Explico por que faço esta proposta. 



O Andre meu filho chega para a semana, mas, somente a partir do dia 31 de Janeiro de 2022, 

chega o meu  

neto André e a Inês, suna companheira. 

Eles já me disseram que pretendem fazer aquisições de utensílios e rouparia de acordo com o 

gosto deles.  

Uma vez que ela tem uma formação em hotelaria e turismo, prefiro aceitar esta proposta deles.  

Por isso, esta verba supra citada, e paga/depositada na minha conta mensalmente por quem 

deter o  

contrato, vai ser de novo depositada na conta deles. 

Julgo estar justificado esta minha pretensão contratual. 

Fico por aqui. 

Qualquer duvida, diga-me 

Obrigado. 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: Item 1 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: Item 2 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: Item 3 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 14:53 - Joaquim Carvalhal: Sobre o item 4. 

Os bens que faço referencia são tosos os constantes no mapa de existências da pousada Aurora. 

Todos os bens em bom estado e aceitáveis, serão considerados como aptos para ficarem na 

pousada e dado  

baixa no referido mapa. 

Os bens que não apresentem condições de utilização, deverão ser reposto no estado de novo. 

Estes bens  

englobam, maquinas diversas de lavar, passar, geladeiras, fogões, etc. Todos constantes de 

referido mapa. 

Caso se verifique que será necessário o montante de xxxxx reais, proponho que este montante 

seja pago  

em 5 vezes/meses, pelos motivo em cima explicado. 



 

Por exemplo: 

Se for assinado um contrato que inicie em novembro próximo e termine em março de 2022, dá 

um total de  

4 meses. 

Vamos considerar que vai ser necessário um geladeira nova e uma cadeira porque, as existentes 

não  

apresentam um estado de uso.  Esse total, previamente acordado totaliza 4 reais. Então 

mensalmente será  

pago 1 reral, ate perfazer os 4 reais. 

Desta forma quando chegar em Paraty o meu neto, previsto para 31 de janeiro de 2022, jã pode 

iniciar a  

compras dos bens que entender. 

Com isto pretendo que eles tenham a respetiva verba disponível atempadamente e darem inicio 

a gerência  

deles na pousada sem fechar nenhum dia. 

13/10/21, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Creio que isso não se fará necessário, todas as coisas estão 

em  

conservação o que não estiver iremos repor da forma que foi quando entramos. 

13/10/21, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Assim como fizemos, creio que seus netos irão fazer 

13/10/21, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Que é comprar o que mais lhe parece com eles para da o 

gosto deles. 

13/10/21, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Os itens foram usados durante o nosso período aqui e estão 

sempre  

sendo repostos conforme necessário. Exemplo que dou.  

 

Roupas de cama,.todos os anos compramos e tem muitos itens novos. 

13/10/21, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Xícaras, toda a alta temporada eu troco 

13/10/21, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Verei com cuidado este item. Porem deverá ser resolvido 

ainda com a  

presença da Aurora. Tenho recebido muitas imagens e gravações, mas ainda não tive 

oportunidade de  

conversar em profundidade com a Aurora. 



As negociações serão feitas nesta fase, dissimilmente quero deixar para eles negociarem algo 

Mas julgo que até a manhã, darei uma posição. 

Obrigado na mesma. 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 16:21 - Joaquim Carvalhal: Teto do quarto 4 com entrada pelo salão. 

13/10/21, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Vou voltar à pousada as 3 e meia porque a Thaiane diz que 

quer  

mostrar nos quartos as coisas que fez. Vou filmar e tirar fotos. 

13/10/21, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Agora vou sair e me encontar com a Roseli. Vamos almoçar 

e às duas  

vou encontrar o Teteco . Ele ainda nao conseguiu falar com o cara do terreno mas como tenho a 

biblia para  

entregar... 

13/10/21, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

Deves depois fazer ver que fiquei apreensivo com o estado do forno, fogão e geladeira. 

Também com as pedras salientes piscina. 

13/10/21, 17:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



13/10/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 17:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 17:51 - Joaquim Carvalhal: Em Paraty café expresso igual ao daqui. 

Preço 5 reais ou 0,75€ 

13/10/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: Pedi para a Aurora tirar umas fotos de alguns produtos 

alimentares ou  

não a venda nos supermercados de Paraty, para que possam ter uma noção dos valo 

13/10/21, 18:21 - André Filho: Estou atento 

13/10/21, 18:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 18:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 18:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

13/10/21, 18:24 - Joaquim Carvalhal: Como podem verificar os preços fe alguns produtos 

alimentares de  

primeira necessidade é ao nivel de Portugal e outros mais caros. 

Porem o salário lá e menor cerca de 4 vezes o daqui. 

Ou seja 

Se aqui se gastar 300 reais por mes em géneros alimentício, lá gastar-se a a mesma coisa. 

Claro que falamos de Paraty, onde ja foi aflorado ser um dos maiores custos de vida do Brasil 

13/10/21, 18:25 - Joaquim Carvalhal: A garrafa de gas em Paraty esta custabdo 130 reais, cerca 

de 20 euros.  

Um pouco menos que aqui. 

13/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: Já estive com ele.  Um pouco mais magro agora. Ele falou 

que vai  

tentar encontrar o cara do terreno. Entretanto falou também que o estacionamento com o 

terreno por trás  

da pousada é uma mais valia pois engrandece o espaço. Diz que no tempo dele, também sub-alugou 

e que,  

quando terminar o contrato da Thaiane, pode falar com o filho da Sra, de quem é amigo, para 

continuar a  

alugar com a casa claro. Perguntei quanto ele pagava pwlo estacionamento e wlw falou que vai ver 

porque,  

de momento, não lembrava. Logo vai me mandar o valor e depois eu digo. 



Daqui a pouco vou de novo à pousada e ao mercado. Vim só descansar os meus pés.   

Almocei no Amarelinho, a Roseli não pode ir e paguei 20 reais. Lá a comida está a 44,99 reais o 

kilo. Comida  

foi 14,10 e o restante uma coca 0 ( Só para saber quanto custa) 

13/10/21, 18:44 - Joaquim Carvalhal: Claro. Não falo controle de contas. 

13/10/21, 18:45 - Joaquim Carvalhal: Não, eu sei. É só para poderes informar o pessoal, caso 

quwiraa. 

13/10/21, 18:50 - Andre Mota Paraty: Já agora, A Leo deve me entregar os produtos da Natura 

que eu  

encomendei, inclusive um perfume para a Celeste, que ela ontem me pediu mas eu ja tinha 

encomendado e  

depois digo quanto é para transferires para a conta do sales. Ok? 

13/10/21, 18:51 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas 

13/10/21, 18:54 - Andre Mota Paraty: Sei que esta estadia não vai ficar barata mas, postastw 

o vídeo e  

agora mal fica se nao levar uma lembrança para algumas pessoas.... e es coisas não estão baratas. 

Hoje vi  

cangas a 59 reais quando dantes pagavas 10. 

13/10/21, 19:08 - Andre Mota Paraty: A mensage. Acima foi enviada sem querer mas fica, mas 

fica como  

alerta para a carestia da vida aqui...Claro pensando em salário/custo de vida. 

13/10/21, 19:54 - +351 916 298 740: D. Aurora um pergunta nada a ver com o assunto, sabe 

onde posso  

encontrar uma loja física que tenha os materiais para fazer sabonetes artesanais (glicerina, 

aromas…) só  

encontro lojas online 

13/10/21, 19:55 - +351 916 298 740: Aqui em Portugal 

13/10/21, 22:28 - Andre Mota Paraty: Boa noite Ines. Espero que esteja tudo bem. Olha, eu 

nunca fiz  

sabonete com glicerina nem lauril. Apenas com azeite e soda caustica. No entanto podes ver no 

Celeiro (há  

nas áreas dos Continentes). Eles têm  olwos essenciais e coisas do género. Tenta.Bj. 

13/10/21, 22:34 - +351 916 298 740: Ahh está bem, vou ver se tem no celeiro. Obrigada pela 

ajuda, beijinho  



?? 

13/10/21, 23:15 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Hoje estive teclando com a Thaiane sobre vários assuntos da pousada. 

Também teclei com o Teteco. 

13/10/21, 23:22 - Joaquim Carvalhal: Tanto o Teteco como a Thaiane também estiveram em 

contato com a  

Aurora. 

Ha instantes falei demoradamente com a Aurora e queria que o novo contrato da pousada fosse 

assinado  

ainda com ela lá ou na pior das hipóteses, que ela pudesse conversar direta com a Thaiane. 

Para tal, é da máxima urgência voces se posicionarem sobre a proposta dela em ceder o espaço 

do  

estacionamento e da zona ajardinada para a pousada pelo valor que ela pediu. 

 

Quanto ao outro estacionamento até ao momento não foi possível contatar o proprietário. Mas 

o Teteco  

disse que o valor oscilaria entre os 1500 a 2000 reais. Isso no caso de se encontrar o 

proprietário e ele  

queira alugar. O pior é que ele nem o telemóvel atende. 

 

Por isso, volto a repetir, era de toda a conveniência voces se decidirem. enquanto se negoceia o 

novo  

contrato com a Thaiane. 

Claro que podem deixar para depois, mas não será a mesma coisa. 

Quando acharem oportuno, digam algo. 

Ate + 

14/10/21, 00:25 - Andre Neto: Tivemos até agora a ponderar e decidimos optar não ficar com 

o  

estacionamento pelo valor pedido pela Thaiane. 

Achamos caro R$ 2.150,00 visto que vamos entrar (em principio em época baixa) , e o valor 

pedido é  

metade dos R$4600, valor que ela pediu anteriormente pelo estacionamento + casa, visto isso o 

máximo  



que poderiamos acordar era algo a rondar R$1500. 

 

Mesmo com o serviço de atividades como yoga etc que poderiamos fazer no espaço verde não 

achamos  

que fosse justificar o valor, justifica sim quando a seu tempo tivermos oportunidade de negociar 

o espaço  

completo com as casas. 

 

É claro que sem estacionamento teremos de baixar um pouco o valor diário. Entretanto 

encontramos  

algumas pousadas/ hospedagens em Paraty sem estacionamento e com boa pontuação. A dúvida 

que resta  

e se fosse possível questionar o teteco é se, acha tranquilo a rua da frente da pousada servir 

como  

estacionamento 

14/10/21, 00:27 - Andre Neto: vou deixar um link com um exemplo de uma hospedagem sem  

estacionamento em Paraty no Portal das artes ,bem próxima a Pousada Aurora com 9,5 de 

pontuação 

14/10/21, 00:28 - Andre Neto: https://www.booking.com/hotel/br/casa-do-lago-paraty.pt-

pt.html 

14/10/21, 00:58 - Andre Neto: Outra proposta. 

Havendo flexibilidade da parte da Thaiane, é o espaço verde/estacionamento ser compartilhado  

juntamente com a piscina/bar. Ou seja , troca por troca sem custos. 

Assim como todas atividades realizadas no espaço comum (yoga, massagens) serem feitas em 

parceria. 

 

Claro que isso teria de ter algumas clausulas em conta, das quais as mais importantes seria nôs  

preservarmos o espaço dela e assumirmos qualquer dano de nossos hóspedes e vice-versa. 

Se for do interesse dela poderemos falar com mais calma.  

Acho que é um risco mas que correndo bem é bom para ambas as partes 

14/10/21, 07:57 - Joaquim Carvalhal: Assunto Estacionamento pousada Aurora. 

 

Tópicos: 



1. O Teteco transmitiu a Aurora o seguinte: 

     a. falou também que o estacionamento com o terreno por trás da pousada é uma mais valia 

pois  

engrandece o espaço. Diz que no tempo dele, também sub-alugou e que, quando terminar o 

contrato da  

Thaiane, pode falar com o filho da Sra, de quem é amigo, para continuar a alugar com a casa 

claro 

     b. Mais tarde o Teteco informou que pagava pelo estacionamento e restante zona 

ajardinada 1.500  

reais/mes, há cerca de 6 anos atras. 

2. Valor atual de cada diária na pousada Aurora + barata 209 reais. (Total de 8 suites) 

3. Valor da diária da pousada Portal Suites Casa do Lago 160 reais- (Total de 3 suites) 

4. Valor do estacionamento pedido pela Thaiane 2.150 reais 

     a. 2.150 reais / 30 dias= 71.60 reais por dia 

     b. 71.60 reais por dia. dividido por 8 suites = 8.90 reais por suite 

Aqui não foi considerado toda a zona verde de lazer. 

 

 Vou, entretanto, perguntar ao Teteco e Sales, sobre o índice de segurança ou assaltos na zona 

e em Paraty  

e também a Thaiane sobre (yoga, massagens) ministradas no espaço verde do terreno. 

 

Ate + 

14/10/21, 10:06 - Joaquim Carvalhal: O Sales acabou de me enviar esta resposta: 

14/10/21, 10:07 - Joaquim Carvalhal: Tinha entendido errado pensei que fosse para o motorista 

do Uber , a  

princípio nunca soube de nenhum problema na rua da pousada ok! 

14/10/21, 11:55 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane 

Os meus netos perguntam sobre as atividade de yoga e massagens que aparecem em algumas 

postagens da  

pousada Aurora. Tem caracter constante ou são apenas de quando em vez. 

 

Obrigado 



14/10/21, 11:55 - Joaquim Carvalhal: Bom dia.  

De tempos em tempos 

14/10/21, 12:31 - Joaquim Carvalhal: Estarei fora de Paraty na semana que vem, mas responderei 

emails,  

whatsapp viajo a trabalho.  

 

 

Sobre o estacionamento, sem problemas. Quando chegarem aqui poderão decidir.  

 

Obrigada tenha um bom dia 

14/10/21, 12:31 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

14/10/21, 12:36 - Joaquim Carvalhal: Bom dia a todos. 

Como podem ver pelas mensagens a cima, os vossos pedidos de esclarecimentos foram todos 

respondidos  

pelo Sales (quanto a rua ser segura) e com a Thaiane sobre o estacionamento. Também podem 

verificar que  

as atividades de yoga e outras, são acontecimentos esporádicos. 

 

Desta forma poderão decidir a partir de hoje sobre o estacionamento. 

 

Mandem sempre. 

14/10/21, 16:52 - Andre Neto: Obrigado tamos a conversar 

14/10/21, 19:24 - Joaquim Carvalhal: Segundo a Aurora, todos os barcos saíram do cais para as 

praias de  

Paraty. A cidade continua cheia e mesmo ontem a Aurora foi la com o carpinteiro e ficou sem 

ver dois  

aposentos porque estava entrando hospedes. 

Hoje e Aurora deu uma siada no barco Bonjour, que já foi nosso e hoje é desse casal. Pararam 

na praia da  

Lula, e foram almoçar neste local. Sei que foram pescar, a paixão dela, mas ainda não me enviou 

fotos.  

Mas segundo ela, quase todas as escunas saíram do cais e as praias, que são dezenas delas, estão 

repletas  



de gente. 

14/10/21, 19:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 20:41 - Andre Neto: Está cheio. É possível tirar a carta para dirigir barco em Paraty? 

E a pesca é  

livre? Ter um barco está nos meus objetivos também, no sitio que é é quase obrigatório p ter 

liberdade e  

pescar 

14/10/21, 21:21 - Joaquim Carvalhal: Não e difícil nem complicado tirar carta de marinheiro ou 

de piloto 

A pesca e livre , mas ha época do defeso do camarão. 

A Aurora e especialista na pesca da Lula. 

A Stefany e a campeã. 

Mais tarde vou ver fotos dela e envio para aqui. 

14/10/21, 21:27 - Joaquim Carvalhal: Vou deixar fotos e vídeos que a Aurora enviou da sua saída 

no barco  

Bonjour. 

14/10/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:35 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:35 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 21:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 22:34 - Andre Neto: Espetacular ???????? 

14/10/21, 22:53 - Joaquim Carvalhal: As fotos com pratos de comida como aipim, batata frita e 

peixe frito. 

A Aurora disse que estes pratos (Aipim+batata frita+tiras de peixe frito) fazem parte do 

almoço dela do Tula  

e da Roseli, na ilha da caixa de água, pagou 177.10 reais. 

14/10/21, 23:16 - Joaquim Carvalhal: A seguir vou postar fotos tiradas pela Aurora no 

supermercados do  

Carlão, com os respetivos produtos e preços, para que tenham uma noção dos custos. 

Devem reparar que muitos preços estão ao nivel daqui de Portugal. Outros não. 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: Não é hidroponia. Sao alfaces para venda que ficam num 

aiatema de  

frio e depoia sai o ar refrigerado.  Estão super frescas. As de hidroponia estão numa prateleira 

refrigerada  

normal. Daqui a pouco mando fotos. 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/10/21, 13:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/10/21, 13:15 - Joaquim Carvalhal: Saída na Bonjour da Aurora, Roseli, Sales e família 

18/10/21, 12:49 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

O Andre esta na fila para embarcar ja dento do aeroporto. 

Foi necessário comorar um telemóvel no aeroporto, onde ele tem o seguinte numero 

914 068 066 

Este numero só vai dar em Portugal. 

Ate o avião arrancar e pode falar com voces, 

Ate + 

18/10/21, 12:52 - Andre Neto: Ok obrigado 

18/10/21, 12:54 - Joaquim Carvalhal: Ele deve estar prestes a entrar no avião.,ainda estava na 

fila. 

18/10/21, 12:58 - Joaquim Carvalhal: Atraves deste link pode-se seguir em tempo real, todo o 

percurso do  

avião que transporta o Andre pai. 

https://pt.flightaware.com/live/flight/TAP79 



18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Bom dia 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Ok farei isso 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Ok tá na conta 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Obrigado 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Já vou fazer o pedido do material 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Falou. 

 

Vamos a isso. 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Depositei 9.999.99 em vez dos 10 mil, para não ter que justificar. 

Espero que compreenda. 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: Ok e isso mesmo 

18/10/21, 17:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/10/21, 21:47 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/10/21, 21:52 - Joaquim Carvalhal: Segundo uma crença chinesa, quando alguém chega de fora 

a um  

lugar com muita chuva é sinal que o "Universo" conspira favoravelmente sobre ele. 

Quem sabe se o Andre pai, fica beneficiado por esta crença. 

18/10/21, 22:21 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde, Thaiane. 

 

Amanhã, terça-feira, dia 18 de outubro, chega o meu filho André  á Paraty e na parte da tarde, 

irá se  

deslocar a pousada Aurora, juntamente com a minha esposa Aurora, para lhe mostrar todo 

espaço da  

mesma. 

 

Amanhã será o último dia em que a Aurora estará em Paraty, e como já lhe tinha falado gostava 

que o  

acordo para a assinatura de um eventual contrato de arrendamento de fundo de comercio fosse 

efetivado  

com a intervenção dela.  

Volto a lhe perguntar. 



Mantem ainda interesse em fazer o respetivo contrato com os valores por mim apresentados ou 

tem  

alguma outra proposta a fazer. 

 

Aguardo o seu retorno, se possível ainda hoje ou no máximo até a manhã durante o dia. 

Obrigado 

18/10/21, 23:43 - Joaquim Carvalhal: Olá boa noite 

18/10/21, 23:43 - Joaquim Carvalhal: Eu não estou em Paraty, precisei viajar para fazer exames, 

médico... 

18/10/21, 23:43 - Joaquim Carvalhal: Vou passar o recado para o Giuliano 

19/10/21, 00:02 - Andre Neto: Vamos aguardar 

19/10/21, 00:02 - Andre Neto: O meu pai enviou agora mensagem a avisar que já chegou, está a 

espera das  

bagagens 

19/10/21, 00:07 - Andre Mota Paraty: Ótimo. Boa noite para vocês.  Beijos 

19/10/21, 00:08 - Andre Neto: Boa noite  beijinhos meus e da Inês 

19/10/21, 01:12 - Joaquim Carvalhal: O Oswaldo acabou de dizer que o André já saiu 

19/10/21, 07:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/10/21, 07:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/10/21, 08:33 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 

 

Ouvi os seus áudio e repassei para os meu netos.  

 

Só para lembrar o que já tinha falado sobre este alongamento de contrato, ele se dava para que 

pudessem  

fazer um trabalho de época alta, tendo em conta que houve o período de encerramento devido 

a  

pandemia.  

 

Voltei a focar com eles da importância do estacionamento que atualmente existe, mas alegam 

que o valor  

está elevado, o que também acho e perguntam qual o valor mínimo que a Thaiane pode fazer.  



Como já tinha falado com a Thaiane, eu gostava de fazer esse último contrato consigo, mas 

deixar o  

estacionamento vinculado, pelo menos até ao final do ano de 2022, quando você disse que cessa 

o seu  

contrato com a casa e respetivo terreno. 

 

Quanto ao prazo deste contrato gostava que o mesmo fosse apenas até ao meio do mes de março, 

após as  

datas do Carnaval e o valor seria pago proporcional. O motivo deve-se a que fechei com um 

profissional de  

Paraty a aplicação de um forro de madeira em todas as suites, e a data que ele tem disponível 

para executar  

este serviço é precisamente o mes de março de 2022. Também para esta data esta previsto a 

execução de  

serviços de manutenção de áreas que carecem de uma intervenção mais profunda, como é o caso 

de  

mobiliário de madeira do bar/piscina, balcão da cozinha e outros.  

 

Também a raspagem do piso e posterior envernizamento do salão. 

Como vê é muito trabalho a ser executado e fico condicionado a disponibilidade da empresa que 

vai  

executar este serviço. Tentei com dois profissionais que trabalharam na pousada o Zandes e o 

Hamilton do  

Jabaquara e ambos disseram que para este serviço não tinham disponibilidade para estes 

próximos meses. 

Recapitulando o que esta em cima escrito. 

1. Preço mínimo que pretende pelo estacionamento. 

2. Término do contrato no meio de março, com pagamento proporcional do aluguel. 

 

Aguardo seu retorno no sentido de podermos fechar o acordo deste novo contrato. 

SDS 

19/10/21, 13:14 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Almir. 

Uma outra informação. 



Se fosse a fazer direto a aplicação do forro, qual era o tempo que precisava, ou seja, quantos 

dias inteiros  

de trabalho. 

Obrigado 

19/10/21, 13:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/10/21, 13:14 - Joaquim Carvalhal: Falou... Obrigadão 

19/10/21, 13:23 - Joaquim Carvalhal: Olá bom dia. 

Vou passar para o Giuliano, porém de ante mão minha posição. 

 

Aqui temos mudança de data de fim de contrato como uma sugestão nova. 

 

Estamos programandos para sair em Abril como dito antes, apos o carnaval fica apertado para 

a nossa  

saída. Peço que considere isso mesmo sabendo que terão obras de sua parte. 

 

 

Estacionamento o senhor me disse que não teria interesse da parte deles e que na chegada aqui 

poderiam  

conversar estamos a disposição para negociar quando chegarem. Lembrando que não é só 

estacionamento  

é um jardim com árvores frutíferas, um bangalô aonde os hóspedes gostam de ficar isso agregam 

valor a  

pousada. 

19/10/21, 13:23 - Joaquim Carvalhal: Claro.. Aguardo o seu retorno. 

Quanto ao estacionamento desde sempre disse que teríamos que negociar em conjunto. 

Entretanto os meus netos tomaram esta decisão que respeitei e repassei para voce. 

 

Neste momento eles voltaram a pedir que falasse consigo sobre um valor mais em conta para o  

estacionamento. 

Eu apenas repasso o que eles me pedem 

A ultima decisão do estacionamento e áreas de lazer envolvente e sua.  

Terei que aguardar a sua decisão, para depois me pronunciar sobre o restante. 



Obrigado  

Até mais... 

19/10/21, 16:15 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/10/21, 16:17 - Joaquim Carvalhal: O estacionamento e o jardim, tiveram.reajuste desde os 

últimos 4  

quase 5 anos que o Teteco esteve por aqui. 

19/10/21, 16:17 - Joaquim Carvalhal: E compreensível. 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: Bom dia 

Pode sim sr Joaquim 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: Vou passar o telefone do sr Marcelo pedreiro q subiu no 

telhado p  

consertar... 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: ?PARATYPEDMARCELO.vcf (ficheiro anexado) 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: Talves seja.melhor entao a dona Aurora contacta lo... 

Pq to trabalhando em SP hj sou dentista aquu e...ta meio dificil ir p Paraty 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: Obgd 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: Não entendi este contato com o Sr. Marcelo. 

Por favor me me esclareça o que pretende que se fale com o Sr. Marcelo. 

Obrigado. 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: Sobre o vazamento que continua....porque ele subiu no 

telhado e  

trocou a calha ja 

19/10/21, 16:50 - Joaquim Carvalhal: A minha esposa retorna a manhã para Portugal, não terá 

como falar  

com o Sr. Marcelo. 

Mas não se preocupe, sobre o vazamento eu vou pedir a um profissional que trabalha para mim 

ha anos e  

vou fazer o conserto por minha conta. 

Não se preocupe. 

Recapitulando. 

Vou de imediato pedir para executarem estas duas janelas em falta pelo valor de 1.500 reais, 

que deduzirei  



no próximo valor do aluguel. A pintura (mão de obra e tinta) fica por minha conta. 

Obrigado pela atenção. 

19/10/21, 20:50 - Andre Neto: Ok obrigado estamos atentos, vamos ver o que thaiane propõe 

19/10/21, 20:55 - Joaquim Carvalhal: Bem já baixou 150 reais/mês + a Luz. 

Aqui eu já lhe perguntei o que pode me descriminar este item. 

Que me parece muito complicado 

Ou seja  

Fica acesa quais lâmpadas e ser durante a noite ou até a entrada do último hóspede. 

Enfim vamos aguardar 

19/10/21, 21:03 - +351 916 298 740: Não sabíamos que no aluguer não estava incluído a luz  

Mas pronto vamos aguardar 

19/10/21, 21:05 - Joaquim Carvalhal: Pois eu também não. 

Por isso eu tentei que ela se encontra-se com a Aurora mas não consegui além de uma a duas 

vezes 

19/10/21, 21:06 - Joaquim Carvalhal: Infelizmente em Paraty tudo é mais ou menos assim. 

19/10/21, 21:13 - +351 916 298 740: Sim nós entendemos o lado dela de tentar sair beneficiada 

na  

negociação mas não achamos humilde tendo em conta que também não aceitou a sua % no aluguer 

e está a  

tentar baixar e não entende que o valor que está a pedir pelo estacionamento+jardim para nós 

também é  

elevado, ainda para mais também temos que pagar a luz … 

19/10/21, 21:20 - Joaquim Carvalhal: Bem nas negociações cada um faz o que pode.  

regra geral eu sou bastante tolerantes com propostas e contra propostas. 

Melhor dizendo. 

Neste momento, o valor do estacionamento ja desceu e o beneficio é vosso. 

Com calma vamos lá. 

 

Claro que se eu utilizasse os princípios do lucro selvagem , eu não renovaria o contrato com ela, 

porque não  

sou obrigado e exploraria o espaço da pousada como aluguel por temporada. 



A Roseli ja deu o Ok e o Sales nem preciso de pedir. O Andre pai, esta por lá e o pessoal 

estacionava na rua. 

Mas, tenho que me lembrar que ela esteve mais de 5 meses sem trabalhar, eu não recebi, mas 

eles não  

pediram um centavo para as despesas mínimas. 

É aqui que entra o meu lado não empresarial.  

Não consigo ser de outra forma. 

19/10/21, 21:25 - +351 916 298 740: Claro entendemos perfeitamente o seu lado 

Vamos aguardar então pelo novo valor de aluguer e luz para tomar uma decisão 

19/10/21, 21:26 - +351 916 298 740: E agradecemos o esforço em tentar baixar o valor para 

nós 

19/10/21, 21:32 - Joaquim Carvalhal: O Teteco falou que ha cerca de 6 anos atras, pagava 1,500 

reais pelo  

estacionamento. 

Se tivermos em conta as atualizações, os 2.000 pedidos por ela, estão dentro do mesmo patamar 

que o  

Teteco.  

Falta apenas saber o que é esta luz, 

Ou seja. 

Voces devem ir contando ficar com o estacionamento, pelo valor de cima, porque uma coisa é 

certa. Sem  

estacionamento na época baixa a vossa taxa de ocupação pode ser muito comprometida. Na época 

alta,  

sem estacionamento, não existe grande problema. Porque a procura supera a oferta. 

19/10/21, 21:35 - Joaquim Carvalhal: Devem atentar que os turistas que vão para Paraty, 

oriundos de São  

Paulo Rio e Minas Gerais, transportam o fantasma da insegurança e roubos a carros. 

*Por isso a prioridade é sempre por estacionamento privativo. 

Só não tem muito significado se a casa é alugada por temporada. Ai não tem grande nfluencia. 

19/10/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Sem contar que o estacionamento tem uma ´´area verde 

que auxilia  

muito a permanência na pousada e isso significa tomar banco na piscina e consumir "coisas do 

bar". 



Temos que pensar com abrangência. 

19/10/21, 21:40 - Joaquim Carvalhal: Outra mais valia é o segmento de hospedagem com animais, 

a escolha  

recai sempre em unidades hoteleiras onde apresentem boas áreas verdes. 

19/10/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Outro fator que ja afloramos, mas é sempre bom lembrar. 

Aquele terreno com as casas sempre estiveram alugados a todos os arrendatários que fizeram 

contrato  

comigo. 

Todos sempre cumpriram em dia com os valores acordados A Thaiane está de saída pelos motivos 

que  

conhecemos.  

Acrescentou que se eu fizesse com ela um contrato de 5 anos, como ela fez com o restaurante 

de família,  

ela pagaria um valor superior e fazeria benfeitorias como a aplicação de coletores solar de 

energia. 

 

Logo. 

Usem a máxima do seguinte, 

Em equipe que ganha, não se mexe. 

Caso se mexa, deve ser com cautela. 

19/10/21, 21:51 - Joaquim Carvalhal: Se vamos fazer contas com a vossa gerência, se voces 

optarem por  

colocar o Andre pai a noite (acredito que sim e acho que ele vai aceitar), voces poupam logo um 

valor de  

cerca de 2.000 reais por mes em relação a Thaiane. 

Porque lá. atualmente é o rececionista da noite, duas canareiras, o Giuliano, a Thaiane e a mãe 

deles. 

19/10/21, 22:18 - +351 916 298 740: Sim sempre consideramos uma mais valia o estacionamento 

e a área  

verde, só ficamos com receio dos gastos no primeiro mês devido ao valor elevado desse espaço 

e  

estávamos na tentativa de baixar o preço. Sem estacionamento também iríamos perder dinheiro 

porque  



não vao tantos hóspedes com receio de deixar os carros na rua… mas pronto 150 reais já e 

qualquer coisa e  

estamos dispostos a alugar, vamos só então tentar perceber essa questão da luz que ainda não 

fez muito  

sentido nas nossas cabeças ?? 

Só não percebemos onde poupamos os 2.000 em relação a thaiane 

19/10/21, 22:36 - Joaquim Carvalhal: Rececionista  da noite + Giuliano + Thaiane + Mãe de 

Thaiane + 2  

camareiras + 1 rececionista Tais (que o Andre acho que conheceu hoje. = 7 pessoas 

 

Vosso Caso. 

Andre  pai+ Andre filho + Ines + 2 camareiras =  5 pessoas 

 

Devem poupar mais de 2 mil. 

19/10/21, 22:41 - +351 916 298 740: Ah ok já entendemos porque no “horário” que fizemos o sr 

André  

tinha folga e tínhamos um part time que cobria essa noite e auxiliava nos outros dias 

19/10/21, 22:47 - Joaquim Carvalhal: Claro que sai do vosso corpo, mas, todos os princípios dão 

desta  

forma. 

Nós no Pouso da Serra, se tiver hóspedes algum de nós esta sempre na área. 

 

Na pousada Aurora também deve ser assim.  

Porem se todos os hospedes da pousada sairem de barco (escuna) , voces ja sabem que o regresso 

é a partir  

das 17h00.  

Durante este tempo não vai ter solicitações de hóspedes. Neste caso podem afrouxar a 

permanência e  

saírem Mas uma camareira deve permanecer para manter uma segurança e operacionalidade.  

Todas as plataformas (Booking e etc) são geridas por aplicativos no telemóvel. Se for contato 

direto tudo é  

feito  por WhatsApp. 



19/10/21, 22:49 - Joaquim Carvalhal: Hoje quando o Andre foi com a Aurora na pousada, o 

Giuliano estava  

de saída Foi quando entrou a Tais. Estamos em e´poca baixa, numa terça feira, estavam 3 suites 

ocupadas.  

O que representa mais de 650 reais de diarias. 

19/10/21, 22:50 - Joaquim Carvalhal: Neste 15 dias que a Aurora la esteve e se deslocou a 

pousada só via a  

Thaiane se fosse por marcação. 

19/10/21, 22:52 - Joaquim Carvalhal: E se ganham dinheiro desta forma com pouca entrega de 

horarios,  

tudo fica dito. 

19/10/21, 23:02 - +351 916 298 740: Sim, a nossa intenção é estar lá sempre (pelo menos sempre 

1 de nos)  

nem consideramos folgas para mim e para o André portanto ocupamos o dia inteiro. Depois e 

uma questão  

de conversar com o sr André em relação ao horário dele se aceitar fazer as noites, qualquer 

coisa  

contratamos um part time para nos auxiliar  

 

Só ficamos com uma ideia que ainda estamos a analisar, se tivermos um serviço de lavandaria 

com entrega  

na pousada em relação a água,luz e detergentes gastos no tratamento das roupas de cama não 

nos  

compensará? E nesse caso precisamos de duas camareiras? 

19/10/21, 23:04 - Joaquim Carvalhal: Duas camareiras numa pousada com 8 suites e um salão 

todo  

envidraçado com uma cozinha externa é mais que necessário. 

Uma camareira folga dois dias por semana e as vezes falta por motivos diversos. 

Se fizer as contas, cerá que as duas camareiras apenas se encontram 3 dias 

19/10/21, 23:05 - Joaquim Carvalhal: *se fizer as contas verá que apenas se encontram durante 

3 dias por  

semana 

19/10/21, 23:05 - Joaquim Carvalhal: Elas nunca devem trabalhar no mesmo turno. 



19/10/21, 23:07 - Joaquim Carvalhal: Existe um horário crítico que é a preparação do café da 

manha, depois  

o levantamento e lavagem das louças e limpeza da cozinha. 

19/10/21, 23:08 - Joaquim Carvalhal: Caso saiam hospedes em fim de estadia, as roupas devem 

ser tiradas e  

colocadas para lavar ou arrumadas para serem entregues para a lavanderia. 

19/10/21, 23:08 - Joaquim Carvalhal: após o check out 

19/10/21, 23:10 - Joaquim Carvalhal: e depois das roupas tiradas, se houver entrada de novos 

aposentos, o  

espaço/suite deve ser devidamente limpo, aspirado e preparado com roupas de cama e banho e 

etc. 

19/10/21, 23:11 - Joaquim Carvalhal: Com duas camareiras, se folgam duas vezes por semana, 

durante  

quatro dias apenas um estará ao serviço. 

19/10/21, 23:11 - Joaquim Carvalhal: Vou ficar por aqui para não assustar 

19/10/21, 23:12 - Joaquim Carvalhal: Mas ja deve dar uma ideia do que é preciso fazer. 

19/10/21, 23:13 - Joaquim Carvalhal: Se voces tem uma pousada com 8 suites e pensam ter uma 

alta taxa  

de ocupação, que é o que se passa atualmente, estamos falando de + de 1 reais por dia, de notar 

de existe  

final de semana e datas festivas que este valor sobe e muito. 

19/10/21, 23:13 - Joaquim Carvalhal: *+ se 1.000 reais por dia 

19/10/21, 23:15 - Joaquim Carvalhal: Cm estes poucos dados que estou aqui colocando, e é apenas 

uma  

oequena amostra, terá dias e noites com pouco tempo para se coçar. 

19/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: Por isso, o turno da noite será da máxima importância. 

19/10/21, 23:17 - Joaquim Carvalhal: ter uma pessoa 

19/10/21, 23:18 - Joaquim Carvalhal: que transmita o que os hospedes conversaram ou criticas 

que teceram 

19/10/21, 23:18 - Joaquim Carvalhal: Pode também o turno da noite deixar alguns pontos 

adiantados  

relativos ao cafe da manha, 

19/10/21, 23:19 - Joaquim Carvalhal: como a montagem de maesas com pratos, copos e etc 



19/10/21, 23:19 - Joaquim Carvalhal: Leita e cafe prontos, que lá fica quente durante mais de 2 

a 3 horas 

19/10/21, 23:20 - Joaquim Carvalhal: Passar álcool nos talheres, pratos e copos 

19/10/21, 23:20 - Joaquim Carvalhal: Limpar as frutas para que fiquem brlihantes 

19/10/21, 23:21 - Joaquim Carvalhal: Verificar se a agua da pisicina orecisa de uma filtração e 

para isso é so  

ligar a bomba com retrolavagem 

19/10/21, 23:23 - Joaquim Carvalhal: No nosso tempo e com certeza depois, acontecia de 

fazermos uma  

filtragem profunda as aguas na parte da manhã, e se caísse uma chuva (carregada de partículas 

em  

suspensão) no início da tarde, a agua ficava toda turvam com cor de barro. 

19/10/21, 23:23 - Joaquim Carvalhal: Sobre chuvas 

19/10/21, 23:26 - Joaquim Carvalhal: Hoje o André quando visitou a pousada com a Aurora, 

verificaram que  

numa suite da frente pingava para o piso através de uma telha, rachada ou partida ou fora do 

lugar.  

Julgo que o Giuliano foi embora na mesma no horário dele e ficou a Tais. 

Minha pergunta. 

Quem foi arranjar a telha. 

19/10/21, 23:26 - Joaquim Carvalhal: Para terminar, 

19/10/21, 23:26 - Joaquim Carvalhal: por agora 

19/10/21, 23:27 - Joaquim Carvalhal: Para que não se assutem. 

19/10/21, 23:27 - Joaquim Carvalhal: *assustem 

19/10/21, 23:28 - Joaquim Carvalhal: Fiquem com estas contas 

Se diariamente alugarem em média 6 suites, teremos valores na ordem de 1200 reais, 

19/10/21, 23:29 - Joaquim Carvalhal: 6 suites produzem 12 lençóis, 12 fronhas, 12 olhas de 

banho e 12 de  

rosto e 6 de pés. 

19/10/21, 23:30 - Joaquim Carvalhal: Claro que se os hospedes ficarem mais de 2 ou 3 dias 

(media duração)  

o vosso trabalho diminui e o lucro é maior. 



19/10/21, 23:31 - Joaquim Carvalhal: Se for de apenas uma diária, o trabalho aumenta e o lucro 

diminui. 

19/10/21, 23:31 - Joaquim Carvalhal: Entretanto a mão de obra é a mesma. 

19/10/21, 23:31 - Joaquim Carvalhal: Voces v 

19/10/21, 23:32 - Joaquim Carvalhal: Mas os consumos são maiores3 

19/10/21, 23:34 - Joaquim Carvalhal: Daqui já podem tirar uma ideia que. 

Mais dias de permanência= menor custo. 

19/10/21, 23:34 - Joaquim Carvalhal: Como se consegue estes mais dias de permanência de um 

hospede. 

19/10/21, 23:35 - Joaquim Carvalhal: Conceder desconto por permanência, 

Tipo: 

Hospede-se 3 dias e receba + um dia de cortesia. 

19/10/21, 23:35 - Joaquim Carvalhal: Não estou dizendo para voces fazerem isso 

19/10/21, 23:35 - Joaquim Carvalhal: Estou dando exemplos 

19/10/21, 23:35 - Joaquim Carvalhal: de gestão hoteleira 

19/10/21, 23:36 - Joaquim Carvalhal: ou melhor. 

19/10/21, 23:36 - Joaquim Carvalhal: estou indicando métodos que podem pensar em utilizar no 

futuro,  

como forma de uma gest 

19/10/21, 23:36 - Joaquim Carvalhal: gestão consciente 

19/10/21, 23:36 - Joaquim Carvalhal: e lucrativa 

19/10/21, 23:37 - Joaquim Carvalhal: Porque o desgaste de roupa é grande, quanto maior for as 

lavagens e  

secagens 

19/10/21, 23:38 - Joaquim Carvalhal: Normalmente hospedes que fiquem 3 estadias, não se 

mudam as  

roupas. Apenas as tolhas de banho e rosto, caso o solicitem. 

19/10/21, 23:39 - Joaquim Carvalhal: Bem vou ficar por aqui que o Oswaldo esta a minha espera 

para teclar 

20/10/21, 00:10 - +351 916 298 740: Não nos assustamos de todo aliás,  o que nos assustaria 

era não ter  

estas dicas. Estas informações para nós são preciosas já da para perceber muito melhor a 

dinâmica, tendo  



em conta que não temos uma experiência como a sua na área só temos maioritariamente o teórico 

estas  

explicações dão nos muito jeito! Obrigada ?? 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 10:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 13:18 - O seu código de segurança partilhado com Andre Mota Paraty foi alterado. 

Toque para  

saber mais. 

20/10/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 14:32 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 14:37 - Joaquim Carvalhal: reencaminho os comprovantes que o Almir acabou de me 

enviar das  

compras do forro para as suites da pousada Aurora e das janelas (em falta) da casa do André. 

A madeira de maracatiara é bem vermelhinha, conforme voces podem ver. 

Com esta aplicação a posada vai ter um upgrade muito grande, 

20/10/21, 14:43 - Joaquim Carvalhal: Boas Thaiane. 

Enquanto esta nas suas lides de saúde, que espero que corra tudo bem, vou-lhe endereçar uma 

questão. 

 

Como ainda não assinamos nenhum contrato, gostava de saber se tem alguma reserva para o mes 

de  

novembro próximo. 

E porque? 

Caso não tenha, eu não lhe cobraria nenhum valor pelo aluguel e pediria aos profissionais que vão 

aplicar o  

forro. que avançassem.  



O que acha? 

20/10/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: O meu propósito (caso não exista reservas em novembro) 

é não  

cobrar o valor do aluguel, todo o espaço fica encerrado durante o mes todo e eu faço o contrato, 

até ao  

mes de abril, com o evento da data pascal para si. 

Caso contrário só poderei fazer o contrato até ao final de março e colocar uma equipe maior 

para me fazer  

tudo antes da Páscoa.  

Mas quanto a aceitar reservas pelos meses que estão pela frente, gostava de primeiro firmar o 

contrito  

consigo. 

Sabe que atualmente as decisões são partilhadas com o meu pessoal e nem sempre eles podem 

estar de  

acordo com as minhas posições. 

 

É muito importante que possamos chegar a um acordo e até ao momento existe pontos que 

impedem de  

fazermos o contrato. 

20/10/21, 19:04 - Joaquim Carvalhal: Vou colocar em baixo vários reencaminhamentos de 

mensahgens que  

troquei com a Thaiane. sobe o novo contrato e o estacionamento. 
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20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: O meu propósito (caso não exista reservas em novembro) 

é não  

cobrar o valor do aluguel, todo o espaço fica encerrado durante o mes todo e eu faço o contrato, 

até ao  

mes de abril, com o evento da data pascal para si. 

Caso contrário só poderei fazer o contrato até ao final de março e colocar uma equipe maior 

para me fazer  

tudo antes da Páscoa.  

Mas quanto a aceitar reservas pelos meses que estão pela frente, gostava de primeiro firmar o 

contrito  

consigo. 

Sabe que atualmente as decisões são partilhadas com o meu pessoal e nem sempre eles podem 

estar de  

acordo com as minhas posições. 

 

É muito importante que possamos chegar a um acordo e até ao momento existe pontos que 

impedem de  

fazermos o contrato. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Claro que é correto o que diz e eu mantenho. 

Mas ainda não chegamos a cordo com valores nem do seu estacionamento (que eu disse que 

pretendia ver  

assinado em simultâneo com o contrato da pousada) nem com os valores por mim pedidos, que 

neste  

omento estou considerando baixos da inflação do Brasil. 



 

Atualizando o que foi agora conversado. 

1- N 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Quais os pontos seriam esses, que impedem? 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: 1- Não sendo possível fazer estes serviços no mes de 

novembro,  

vamos colocar o términus do contrato no ultimo dia do mes de março, dia 31 quinta-feira. 

2- Existe um valor por si pedido de 2.00 reias pelo estacionamento e area de lazer do terrenos 

do qual voce  

é arrendatária.   Neste ponto, preciso de muitos esclarecimentos obre as áreas a ceder, e outros 

pontos  

como a luz e água do mesmo. 

3- Existe a diferença da sua proposta de 5% e o meu pedido de 6%. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Ah sim, entendi. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Pagamos os 6% que o senhor está pedindo. Mesmo eu 

sabendo que é  

muito alto o valor do aluguel mensal da pousada aurora que tem somente 8 suítes.  

 

O aluguel do estacionamento é 2 mil por mês, a iluminação está incluída pq é somente um relógio 

que  

mede a energia, Água não está incluído. E a partir de abrir quando seus netos assumirem eles já 

terão o  

jardim e estacionamento. 

 

 

Como lhe parece? 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Quando tivermos tudo esclarecido com estes pontos 

podemos  

avançar, mas, volto a repetir, devemos fazer chegar a um acordo o mais rápido possível. 

Mão deve estender a aceitação de reservas para além das que possui em carteira. 

 

Como já lhe falei, hoje tenho que dividir a minhas decisões com herdeiros e nem sempre consigo 

ter  



maioria. E entre negócio e família, fico com a ultima-  

Tente me compreender 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Entendo perfeitamente 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Aceitamos sua proposta de 6% 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Estacionamento é como já citei acima, lembrando que, não 

tem água  

incluído nesse valor, o abastecimento da água é somente para as casas. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Como sabe sempre cumpri com a minha palavra e faço jus 

de  

continuar, porem, o meu pessoal é tudo muito novo e as vezes não tem a maturidade do 

entendimento. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Mas quanto a luz do estacionamento disse que está incluído. 

Por favor explique-me este ponto. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Mandei áudio acho que eu consigo me explicar melhor. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Quanto aluz. Se ficar a noite toda ligado. Fica incluído na mesma.? 

E quanto a água, vai ser necessário algum ponto de agua para o gazebo e outros locais Como se 

faz?  

 

Quais acessórios ficam na area de lazer, como cadeirões, bancos e outros. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Claro que lhe faço algumas perguntas que a Aurora já 

saberá, mas só  

estarei com ela a partir de depois de  amanhã, e eu gostava de deixar hoje tudo definido, no 

máximo  

amanhã. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas, pode perguntar 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Entendi. 

Pode pedir para tirar fotos dos artigos citados e me enviar com os respetivos valores? 

Como lhe falei em cima os dois contratos deverão ser assinados em simultâneo (Pousada e  



Estacionamento), por isso o meu pedido de valores e objetos, com fotos. 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Vou colocar esta sua proposta a consideração deles e 

responderei  

quando tiver o respetivo retorno. 

Desta forma, proponho que a partir de segunda-feira, quando diz que estará em Paraty, 

possamos assinar o  

contrato. 

Vou apenas perguntar ao Luis Sales a disponibilidade que tem, bem como do meu filho, para se 

deslocarem  

a pousada para a respetiva assinatura.  

 

Previamente lhe enviarei as clausulas, para a sua análise. 

Obrigado por tudo. 

20/10/21, 19:21 - Joaquim Carvalhal: Obrigada 

20/10/21, 19:21 - Joaquim Carvalhal: Aguardo 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Obrigado Almir 

Ja enviei para o meu pessoal estas imagens e realmente a maracatiara é muito bonita. 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Boas Almir. 

Provavelmente somente em abril do próximo ano vamos poder colocar o forro. Porque o contrato 

que  

estou agora assinando deve ir ate esta data de abril. 

Minha pergunta: 

Quantos tetos de forro se consegue fazer desde o  1 de abril até ao dia 9 de abril? 

Obrigado 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Pode ser 24 horas , com descanso, 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Então da vou fazer o possível e o impossível 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Trabalhar vinte quatro horas e comigo mesmo 

20/10/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Obrigado; 

Sei que voce é o cara. 



Não se esqueça das janelas do meu filho 

Ate + 

20/10/21, 19:45 - Joaquim Carvalhal: Janela vou fazer semana que vem 

20/10/21, 19:45 - Joaquim Carvalhal: ???? 

20/10/21, 20:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 20:05 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Qual o valor mesmo== 

20/10/21, 20:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 20:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 21:27 - Joaquim Carvalhal: Valeu muito obrigado 

20/10/21, 21:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 22:24 - +351 916 298 740: Boa noite sr.Joaquim, tivemos a trabalhar e só nos 

juntamos agora  

para responder. 

Adoramos a madeira, vai ficar muito bonita! 

Em relação ao estacionamento aceitamos então o valor de 2000 reais, mas os artigos do espaço 

verde e  

piscina gostaríamos de ver  as fotos primeiro. Também temos umas ideias para a decoração do 

jardim de  

baixo custo 

20/10/21, 22:31 - +351 916 298 740: Temos uma questao 

Podemos adicionar algum tipo de iluminação? 

20/10/21, 22:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/10/21, 22:37 - +351 916 298 740: Os hóspedes da thaiane também podem usufruir do espaço 

? 

20/10/21, 22:42 - +351 916 298 740: No estacionamento será que podemos fazer marcações 

de lugares no  

chão? Isto porque a thaiane disse que só cabiam 8 em espinha e com uma marcação era mais 

fácil para os  

hóspedes saberem como estacionar 

20/10/21, 22:51 - Joaquim Carvalhal: Julgo que neste momento a Thaiane não vai ter hospedes 

Mas deve-se  



colocar esta questão no caso dela alugar por temporada. 

Quanto a iluminação julgo que ela pode permitir, mas deve querer mais alguma verba, 

Por outro lado, voces devem pensar o que pretendem fazer naquele espaço a noite. 

Uma coisa é voces servirem no bar da piscina. Outro é qual o serviço que vai ter que justifique 

uma  

iluminação convidativa. 

Por vezes no espaço da piscina e bar, com umas lamparinas de bambu, fazem um ambiente 

romântico e  

convidativo. 

Para dinamizarem o outro espaço, necessitam de uma estrutura a parte,  tanto humana como de 

serviços  

gerais (bebidas e etc,) 

20/10/21, 22:53 - Joaquim Carvalhal: Quanto aos carros, de repente é uma boa ideia que pode 

resultar. Mas  

as marcações não deve ser feita por aposento mas, apenas com linhas laterais. 

20/10/21, 22:53 - Joaquim Carvalhal: demarcando o espaço de cada carro. 

20/10/21, 22:57 - Joaquim Carvalhal: Voltando ao estacionamento, 

Este espaço deve ter condições mínimas de aparcamento e "obrigar" o hóspedes a ficar na zona 

da piscina e  

bar. 

Desta forma o rececionista ve quem entra e sai, e serve de imediato quem estiver nos bancos 

do bar da  

piscina ou nas mesas do espaço refeição. 

Isso significa que uma pessoa tem um alto nível de produção, 

20/10/21, 22:58 - Joaquim Carvalhal: Porque de dia o espaço de lazer tem uma funcionalidade a 

noite terá  

outra. 

20/10/21, 22:58 - Joaquim Carvalhal: Mas tudo é possível, eu estou apenas vendo os prós e os 

contras. 

20/10/21, 23:04 - Joaquim Carvalhal: Como ja viram, eu pretendo para a semana fechar o 

contrato com a  

Thaiane. 



Vou ver qual o dia que o Sales esta disponível e queira muito que o Andre estivesse também 

presente. 

è uma boa oportunidade em conhecer a Thaiane e marcar presença. 

 

Por isso, devem fazer todo o tipo de questionamento e colocar aqui, Por mais absurdo que pareça 

eu vou  

filtrando e vejo o que é pertinente ou nao. 

Como o caso do mobiliário de jardim dela, Concordo com voces, mas tive que colocar esta questão 

para se  

ter noção do que se deve fazer ou não. 

20/10/21, 23:05 - Joaquim Carvalhal: Em negociações tudo deve ser considerado, porem nem 

tudo pode ser  

colocado em cima da mesa. 

20/10/21, 23:26 - +351 916 298 740: Em relação ao jardim concordamos que de dia é diferente 

de noite,  

assim como na época alta e diferente de época baixa 

Em época baixa de noite não vamos tirar grande partido do espaco servirá só como espaço de 

convívio, e de  

dia as aulas de yoga/reiki após reserva das mesmas dos hóspedes (isto se conhecermos pessoas 

que  

trabalhem connosco dessas áreas, temos visto em páginas no Facebook em paraty que há quem 

o faça ) 

Em época alta de dia continua com as aulas e massagens e pode justificar ter um part time que 

atenda as  

necessidades de bar , quem sabe à noite pode até ter música ao vivo (respeitando o horário de 

silêncio) ou  

noite de cinema e quiz de vez em quando. 

Sabemos que só temos o espaço garantido até dezembro, mas a partir de setembro podemos 

tirar o  

máximo do espaço. 

20/10/21, 23:27 - +351 916 298 740: Sim dessa forma seria perfeito 

20/10/21, 23:33 - +351 916 298 740: Queremos criar ambiente que seja possível ao hóspede 

de noite  

permanecer na pousada e não ser obrigado ir ao centro histórico. Mas claro que isto sao so ideias 



20/10/21, 23:36 - Joaquim Carvalhal: Em Paraty devem ter cuidado com "professores de yoga 

e de outras  

coisas". Todo o mundo tem uma profissão em Paraty. Porem, até serem profissionais, vai uma 

enorme  

distancia. 

 

Quanto a yoga e outras atividades na pousada, como ginástica, pilates e por ai fora, pensem o 

seguinte: 

Se fosse rentável voces acham que a Thaiane não tinha continuado? 

Atentem nas apostas dela, e sigam quanto tempo duraram... 

 

A ida do turista a noite /ou de dia) ao Centro Histórico é um dos motivos que os levam a Paraty. 

Poucas cidades no Brasil, possuem um património de centenas de casas com mais de 300 anos. 

20/10/21, 23:46 - Joaquim Carvalhal: A vossa meta deve ser no sentido de poderem ofertar 

uma ótima  

estadia e um ótimo serviço. 

Ou seja. 

Um serviço de hospedagem acima da média de Paraty. 

Um serviço de café da manhã do melhor possível. 

Um atendimento bem profissional. 

Uma limpeza nos aposentos sem mácula. 

Em fim ... tem muitas coisa mais.  

Como:  

Chá da tarde de cortesia 

Boas vindas com ??? ou um calice de vinho do Porto (uma vez que voces são portugueses) 

 por ai fora, 

Não devem se esquecer que voces tem 8 suites e se atingirem estes objetivos acima descritos, 

podem  

colocar mais 10 a 15 reais em casa suite/dia, o que corresponde a 80/120 reais por dia, que terão 

sempre  

uma boa taxa de ocupação e poderão atingir outros objetivos que a priori estão escondidos, como 

ao fim de  



alguns meses ou anos, terem uma taxa de ocupação por reservas diretas, sem auxilio de 

plataforma, no  

famoso boca a boca. 

Isto representa uma mais valia muito grande, podemos falar de 20% das taxas do Booking e 

outras  

plataformas. 

20/10/21, 23:49 - Joaquim Carvalhal: Outra regra muito importante. 

Por cada atividade desenvolvida na pousada alem do serviço de hospedagem, ela deve ter o 

mesmo  

cuidado e entrega profissional, para que não cause alguma mácula, no motor principal que é uma 

boa taxa  

de ocupação. 

20/10/21, 23:51 - Joaquim Carvalhal: Só par aterem uma ideia. 

Um turista/hospede da pousada que saia de manhã numa escuna ás 9h30 e regresse ao cais por 

voltas das  

16h30, e se dirija para a pousada, a maior parte deles, caem na cama completamente exaustos. 

Poucos são aqueles que não estão habituados que aguentam o "tranco". 

20/10/21, 23:53 - Joaquim Carvalhal: Mas, reparem bem. Eu não quero dizer nada em contrário, 

quero  

apenas que interpretem como uma consultoria de alguém que já esteve nessa guerra. 

20/10/21, 23:55 - Joaquim Carvalhal: Uma grande parte dos hóspedes que ficam de dois a 3 

dias, se  

despedem com oena de não terem tido tempo de verem tudo em Paraty e que vão voltar. 

20/10/21, 23:56 - Joaquim Carvalhal: Cçlaro que tudo vai de acordo com a faixa etária. 

21/10/21, 00:02 - Joaquim Carvalhal: A cima falei nas boas vindas e ficou uma coisa por dizer.  

Se mandarem fazer aquelas fitas de botar no pulso com o nome de pousada Aurora Paraty-- eu 

estive aqui. 

Não deve ser caro e eles levam aquilo para todo o lado fazendo publicidade a pousada de forma 

gratuita. 

Quando abri a pousada fiz e ofereci t-shirts (camisetas) para os hospedes, é um pouco puxado, 

mas a  

pousada ficou rapidamente conhecida. 

21/10/21, 00:04 - Joaquim Carvalhal: Enfim... existe muitas forma de sermos simpáticos. 



Nós no Pouso da Serra, oferecemos pequeno potes de geleia que a Aurora faz, outras vezes 

oferece mini  

sabonetes. 

21/10/21, 00:07 - Joaquim Carvalhal: Voces devem se preocupar em transformar o hospede que 

sai para os  

seus locais de trabalho e residência, como divulgadores da boa hospedagem que tiveram na 

pousada  

Aurora. 

Por cada reserva direta sem passar por uma plataformas, voce estão ganhando cerca de 20% da 

estadia...  

ou seja. 200 reais x 20%= 40 reais x 8 suites = 160 reais x x dias por mes é muiiiiiiiiito dinheiro. 

21/10/21, 00:10 - Joaquim Carvalhal: Se atingirem um patamar deste que exemplifiquei, falamos 

em terem  

um maior faturamento ( que ele não aparece nas consta iniciais) 

21/10/21, 00:10 - Joaquim Carvalhal: Mas podemos falar de alguns 1 a 2 mil reais mes. 

21/10/21, 00:16 - Joaquim Carvalhal: Pensem num cenário de uma pousada pequena, bem familiar,  

administrada por portugueses, cheios de historias para contar e também para ouvirem. 

Um balcão de bar com uma piscina ao lado, sentados num banco alto e bebendo cerveja e 

petiscando algo.  

De notar que a cerveja por lá tem um baixo teor alcoólico, onde normalmente se bebe 3, 4 5 ou 

mais  

latinhas num pequeno espaço de tempo. 

21/10/21, 00:17 - Joaquim Carvalhal: Não se assustem se virem logo de manhã, tipo 9h00 ou 

perto disso,  

pessoas passeando na rua segurando um latinha de cerveja e sorvendo pequenos goles. 

21/10/21, 00:20 - Joaquim Carvalhal: Se apostarem (falaram de uma vez em bolinho de bacalhau) 

num  

petisco ou dois para quem quiser no final do dia sentar-se perto da piscina ou no espaço de 

refeição, voces  

criam uma opção "suis generis" para Paraty, e podendo tirar um bom/alto faturamento. 

21/10/21, 00:23 - Joaquim Carvalhal: Basta terem eles congelados e fritarem na hora.  

O bolinho de bacalhau é marca vossa a cerveja é da marca.  

Probabilidades de reclamações. Muito pequena.  



Taxa de lucro alta. 

Custos operacionais de funcionários. 

Apenas uma pessoa no bar, consegue servir "n" pessoas e ao mesmo tempo controla a receção 

com as  

entradas e saídas. 

21/10/21, 00:25 - Joaquim Carvalhal: Voltando aos pasteis/bolinhos e bacalhau voces devem 

sempre  

vender em porções, tipo 6 unidades a famosa "meia dúzia". E porque  

Porque cada repetição é sempre porção de meia dúzia. 

Enquanto isso a bebida bem gelada esta sendo pedida.  

Façam as contas. 

21/10/21, 00:26 - Joaquim Carvalhal: Claro que devem ter um vinho portugues branco e tinto, 

Atualmente esta muito em voga no Brasil o consumo de vinho 

21/10/21, 00:27 - Joaquim Carvalhal: Repare que eu estou apenas tentando manter os "caras" 

perto da  

cozinha, do bar e da piscina. E ao mesmo tempo desempenhando as funções de reccionista. 

O famoso "dois em um". 

21/10/21, 00:41 - Joaquim Carvalhal: Em tom de resumo, parque vou ter que me fixar no avião 

que vai  

trazer a Aurora, digo o seguinte. 

Quando atingirem uma boa taxa de ocupação de reservas diretas (sem plataformas) e um bom 

serviço de  

bar (1 ou 2 petiscos apenas+vinho+cerveja normal e artesanal), voces podem contar com um 

faturamento  

extra para cima de 2 mil reais. 

E sem grandes esforços. 

O hospede tem que sair da pousada Aurora e chegar no seu lugar de influencia e falar que tem 

lá uns  

bolinhos de bacalhau genuinamente portugueses (porque voces são) e um bom vinho portugues 

ou uma  

boa cerveja artesanal, muito em voga agora em todo o mundo. 

 

Pensem nisso, com carinho e com dedicação. 



Podem na mesma pensarem no restante que propuseram em cima, mas não se descuidem do 

negócio  

principal que é a "Hospedagem", e o complementar que é o serviço de bar com petiscos e vinho 

portugues,  

um diferencial que não devem ter concorrência em Paraty. 

 

Mandem sempre 

21/10/21, 00:53 - +351 916 298 740: Obrigada vamos ter tudo em consideração !! 

21/10/21, 01:06 - +351 916 298 740: Boa viagem para a d aurora ?? 

21/10/21, 09:46 - Joaquim Carvalhal: Boas  

Estou aqui no aeroporto a espera da Aurora e no seguimento da conversa de ontem lembrei- me 

que vocês  

se optarem pelo petisco portugues, (bolinhos de bacalhau + pastel de natas ou outro qualquer), 

e vinho  

porrugues, devem ponderar a vantagem de colocar no site do esta informação, junto com foto, 

porque será  

um diferencial na hora da escolha entre pousadas do mesmo gabarito. 

21/10/21, 14:33 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, SRª. Marcia. 

Fiquei deveras surpreendido com esta mensagem que me enviou hoje dia 21 de outubro. 

Isto porque, na terça feira dia 19 solicitei permissão para mandar executar duas janelas em 

falta na sua casa  

que alugou ao meu filho Andre Mota Teixeira, no montante de 1.500 reais, e ontem, a Srª. Marcia 

deu a  

devida permissão. 

Após receber a sua permissão, transferi o valor de 1.500 reias para que as mesmas fossem 

executadas e  

serão instaladas no início desta próxima semana. 

Hoje, dia 21, quinta-feira a Srª. Marcia envia-me uma nova mensagem dizendo que retira a 

permissão dada  

e avança com algumas sugestões que considero fora do bom senso.  

porque, deve concordar não serem próprias para se morar decentemente, onde, propõe colocar 

cortinas  

numa janela sem a própria janela.  



Tenho que lembrar a Srª. Marcia que a Sula, sua representante imobiliária se comprometeu a 

entregar o  

imóvel em perfeito estado de habitabilidade. Em nenhum momento, falou-me para colocar 

cortinas numa  

abertura de janela inexistente. Caso o fizesse, eu educadamente declinaria aceitar alugar o seu 

imóvel. 

Por isso eu lhe proponho que reveja esta sua última proposta, tendo em conta a sua anterior 

permissão. 

Se não lhe é oportuno fazer o desconto de 1.500 reais de uma só vez, pode-se fazer em parcelas, 

ou seja,  

fazer um desconto mensal de 150 reais. 

Eu da minha parte não posso deixar morar um filho meu numa casa sem janelas, apenas com 

cortinas,  

promovendo o convite a ser assaltado, porque não podemos depois botar a culpa para os ladrões 

e depois  

para o governo e depois para a polícia, quando nós não colocamos segurança nas nossas casas. 

A cidadania deve ser exercida por nós, antes de cobrarmos aos outros. 

Por outro lado, como já dei a minha palavra para a execução das janelas, vou cumprir. porque fui 

educado  

com estes princípios e pretendo passar estes mesmos valores para o meu filho e netos que 

também vão ter  

conhecimento desta mensagem. 

Por fim, digo apenas que se não aceitar esta minha proposta, do desconto em parcelas, fique 

tranquila que  

não vou tirar as janelas no final do contrato.  

Despeço-me com estima e consideração, certo de que o bom caracter e o bom senso prevalecerá. 

Ao dispor 

Joaquim carvalhal 

21/10/21, 15:48 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sula. 

E necessário fazer a entrega do contrato assinado Pela proprietária da casa alugada para o meu 

filho, para  

que ele possa tratar de assuntos de interesse próprio, como abertura de conta bancária e outros. 

Por favor, dê-me o retorno de quando será está entrega. 



Sem esse documento em mãos, ele fica impossibilitado de se legalizar. 

Obrigado 

21/10/21, 19:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

21/10/21, 19:59 - Joaquim Carvalhal: Dé. 

Vou deixar aqui os meus parabéns pelos teus  26 (acho que é) anos.  

Que possas comemorar esta data por inúmeros anos mais. 

21/10/21, 22:00 - Adicionou Aurora 

21/10/21, 22:21 - Andre Neto: Obrigado vo 

21/10/21, 22:26 - Andre Neto: Os balões são muito bonitos, não tenho muito jeito para isso mas 

a Inês tem  

bastante. Eu gosto mais  de cozinha. Mas na pousada temos a ideia de na recepção ter um espaço 

próprio  

para  macrames e tudo o que seja possível fazer, os balões é algo que podemos experimentar 

parece "fácil".   

Também já tínhamos pensado na ideia das t-shirts mas talvez as pulseiras tenham menos custo 

e o mesmo  

valor a nível de simpatia para os hóspedes assim como publicidade grátis 

21/10/21, 22:29 - Joaquim Carvalhal: Claro.  

Mas os exemplos que deixei, é para voces verem uqe em Paraty se vende tudo,,, qualquer coisa 

que seja  

artesanato tem um grande mercado de procura. 

O que aqui não acontece, 

21/10/21, 22:32 - Joaquim Carvalhal: Vou as 23hoo de Portugal, falar com o Andre Magarão e 

com o Andre  

pai sobre documentação. Vou incluir voces neste grupo, se estiverem na area podem ouvir a 

conversa e  



intervirem se for o caso. 

21/10/21, 22:34 - Joaquim Carvalhal: Afinal ja existe um grupo # Contabilidade Pousada, onde 

estamos  

todos incluídos 

Vou tentar as 23h00 entra por este grupo e se estiverem na area, já participam. 

21/10/21, 22:56 - Andre Neto: Sim o que é ótimo 

21/10/21, 22:57 - Andre Neto: Nos estamos em casa da minha mãe que ela fez um jantar de 

aniversário,  

mas vamos tentar acompanhar a conversa da melhor maneira 

21/10/21, 23:00 - Joaquim Carvalhal: Não será necessário e mais com o teu pai. 

Comemora a vontade. 

22/10/21, 10:50 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 

  

    Vou tentar colocar em baixo os assuntos que foram falados entre nós e respeitantes ao novo 

contrato da  

pousada Aurora e do estacionamento no terreno anexo a pousada. 

 

Para a semana pretendia assinar estes dois contratos, e deixava ao critério da Thaiane a 

sugestão do dia e  

quanto ao horário que fosse na parte da manhã, se possível.  

 

Caso tenha outros pontos a serem esclarecidos, por favor, entre em contato. 

Obrigado 

 

 

*********   Pousada Aurora 

1. Os novos valores do aluguel da pousada, segundo aceitação de ambas as partes serão: 

novembro= R$ 7 869,44 

dezembro =R$ 9 778,50 

      janeiro =R$ 9 778,50 

  fevereiro =R$ 9 778,50 

       março =R$ 9 778,50 



 

2. O início do contrato será em 1 de novembro de 2021 e o seu termino será em 31 de março 

de 2022. 

3. Qual nome do titular e os fiadores 

4. Assinatura do contrato em conjunto com o mapa de inventário dos bens da pousada 

Aurora. 

 

 

**********    Estacionamento anexo a pousada. 

1. Elaborar um contrato de sublocação que contenha pelo menos os seguintes pontos: 

a. Nome do sublocador (a) 

b. Nome do sublocatário – Pousada Aurora. 

c. Inicio e términus do contrato 

d. valor mensal, com data limite de pagamento. 

e. Incluído o fornecimento do consumo de energia elétrica no valor mensal contratual. 

f. Fornecimento de chave de acesso da entrada principal do referido estacionamento, sito 

na rua Bem  

Te Vi nº XXX 

g. Regras de utilização do espaço de estacionamento e área de lazer, como:    Horário de 

entrada e  

saída de automóveis, atividades que podem ser desenvolvidas , etc... 

h. Mobiliário de jardim existente em todo o espaço que esteja incluído ou excluído do 

presente  

contrato. 

25/10/21, 13:38 - Joaquim Carvalhal: Sula. 

Bom dia. 

O meu filho disse-me que no seu encontro com ele, a Sula possuía opções de casas para alugar. 

 

Por favor. O que tem para me apresentar. 

Se possível, indique , o local, o tipo de casa e o valor. 

Tenho urgência nessas informações. 

Obrigado 



SDS 

25/10/21, 16:34 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim houve algum problema com a D. Márcia ? 

25/10/21, 17:18 - Joaquim Carvalhal: O que se passou, foi ela ter permitido eu mandar fazer e 

janelas para a  

casa do nos pagamentos dos alugueis. Passados dois dias deu o duto pelo não dito e voltou atras. 

Por outro lado ainda não assinou o contrato de arrendamento, apesar de já se ter comprometido 

de o fazer. 

Como expliquei ao André, não se deve trocar muito de endereços «, quando estamos pedindo 

residencia,  

naturalização, CPF e abertura de conta bancaria,  

E se els não passar o contrato o Andre, não consegue fazer parte das coisas como ter agua e luz 

em nome  

dele o que equivale a não ter conta bancaria, ou comorar um simples telemovel. 

Enfim, coisas de pessoas de Paraty que não sabem estar a altura dos compromissos assumidos.  

Mas com calma vamos lá. 

Va se habituando 

26/10/21, 10:15 - +351 916 298 740: Estranho ainda não ter assinado… era importante que o 

fizesse. 

Pensávamos que depois da sua mensagem a d.Márcia tivesse aceitado colocar as janelas tendo 

em conta  

que o descontado até poderia ser pago as prestações… pode ser que se resolva entretanto 

26/10/21, 10:35 - Joaquim Carvalhal: Segundo o Magarão ele vai assinar o contrato nesta quinta 

feira com  

firma reconhecida. 

 

A mensagem que lhe enviei esta marcada como recebida mas não lida. 

O mesmo se passou com a mensagem da Sula. 

Mas não s admirem Paraty está muito contaminado com pessoas desta natureza 

26/10/21, 12:20 - +351 916 298 740: Pois já deu para perceber que é complicado resolver 

problemas mas  

pronto temos que saber lidar com isso … pode ser que a D. Márcia dê novidades na quinta feira 

para  

ficarmos mais descansados 



26/10/21, 12:50 - Joaquim Carvalhal: Sem pressas. 

Ela tem que alugar a alguém e não quer ter problemas de recebimentos 

Ela sabe que deste lado esta garantida, por isso a opção deve ser de aceitar. 

26/10/21, 17:34 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/prefeituradeparaty 

26/10/21, 17:56 - Andre Mota Paraty: A prefeitura sei onde é, já passei lá 

26/10/21, 18:06 - Joaquim Carvalhal: http://www.paraty.com.br/calendario.asp 

26/10/21, 18:07 - Joaquim Carvalhal: http://www.paraty.com.br/noticiasparaty.asp?id=11211 

26/10/21, 18:08 - Joaquim Carvalhal: Pré-lançamento de Calendário Turístico 2022 

26/10/21, 21:23 - Joaquim Carvalhal: Boas, 

Vou enviar uma mensagem para a Thaiane, porque estou estranhando a demora em responder.  

Vou informa-la que tive uma proposta para a venda da pousada e aguardar o que ela tem para 

dizer. 

 

Gostava de pedir ao Andre, para que se o Sales perguntar alguma coisa, (porque também vou 

informa-lo),  

ele apenas diga que também soube disto hoje. E que não sabe de mais pormenores. 

26/10/21, 21:25 - Andre Mota Paraty: Estou a ver 

26/10/21, 21:25 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

26/10/21, 21:25 - Andre Mota Paraty: Não sei o que dizer 

26/10/21, 21:25 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar agora. 

26/10/21, 21:25 - Andre Mota Paraty: Ok 

26/10/21, 21:29 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Thaiane. 

 

Ontem Thaiane, recebi uma proposta para a venda da pousada Aurora, atingindo os valores que 

sempre  

pedi, desde há cerca de uns meses atras. 

Neste momento pedi uma espera ao interessado em fazer a aquisição da pousada Aurora, para 

poder me  

decidir. 

 

Isto porque gosto de honrar a minha palavra e uma vez que na sexta-feira, coloquei uma proposta 

a sua  



consideração para uma arrendamento de fundo de comercio com prazo inicial e final, gostava 

que me  

informasse sobre a sua decisão e compreenderei se não tiver interesse em fazer esta novo 

contrato. 

 

Aguardo sua resposta e pedia-lhe dentro do possível que fosse célere. 

Obrigado 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Boa noite. 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Cheguei ontem em Paraty 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Nosso palavra continua e aceitamos os 6% iremos sair no 

final de  

março conforme pediu. 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Só ainda não enviei o contrato sobre o estacionamento 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: O valor de março tem que ser proporcional aos dias. De 

10 de março a  

30, devolveremos no dia 31. Acho que é somente esse o valor que tem que ser corrigido. 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Os contratos ficaram nos nomes que já estão, no caso eu 

Thaiane e  

fiadora é minha mãe, Rosilda.  

 

Nossos dados o senhor já tem? 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Sobre a venda fico feliz que tenha um interessado é uma 

pousada com  

potencial. 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Sobre o estacionamento eu mando amanhã as fotos dos 

itens. 

 

Para o contrato então devo esperar para saber se o senhor vai vender ou seu netos virão? 

27/10/21, 08:07 - Joaquim Carvalhal: Estou a disposição se quiser me ligar amanhã pela manhã 

27/10/21, 08:25 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Como lhe falei, manterei a minha palavra com a sua pessoa sobre a realização deste próximo 

contrato, caso  



exista acordo com todos os itens. Principalmente sobre o seu contrato de sublocação do 

estacionamento e  

espaço verde de lazer, que estou no aguardo que me envie, par que possa analizar. 

 

Quanto a venda da pousada, ela esta decorrendo com uma imobiliaria de Portugal, que chegou a 

enviar um  

interessado a pousada, áudio que lhe enviei na altura, acho que ainda se lembra. 

O interessado pretende adquirir a pousada para investimento e não para a exploração direta. O 

que o levou  

a fazer a proposta, para números que eu pedi, foi ter gostado da minha forma de ter mantido a 

pousada  

com contratos de fundo de comercio. Caso exista acordo, ele manterá o mesmo modelo. 

Por isso, manterei a palavra consigo com as datas que lhe coloquei. 

 

Porem, não entendi o seu ponto que colocou em cima:  

 " O valor de março tem que ser proporcional aos dias. De 10 de março a 30, devolveremos no 

dia 31. Acho  

que é somente esse o valor que tem que ser corrigido." 

 

Por me ajudar? 

 

Quanto a assinatura do contrato, hoje não será possível, devido ao meu filho estar ausente. Mas 

amanhã já  

será possível, como também para o Luis Sales que continua a ser o meu procurador. 

Pedia que assinasse os dois contratos, ou seja, o contrato de fundo de comercio e o da sublocação 

do  

estacionamento e area verde de lazer. Posteriormente estes contratos serão enviados para mim 

em  

Portugal e os devolverei devidamente assinado, para que lhe seja devolvida as respetivas cópias. 

Só um adendo. 

O contrato de sublocação ficará em meu nome como proprietário (por enquanto) da pousada 

Aurora. 

 



Como hoje vou estra em deslocações para uma zona que não tem grande cobertura de rede de 

internet,  

peço que coloque aqui o que achar por bem e vou procurar amiudamente consultar o zap. 

 

Obrigado e ate + 

27/10/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: Ola bom dia! O ponto que citei sobre o valor do mês de 

março de  

2022. Aluguel deverá ser proporcional aos dias que estaremos em uso do fundo de comercio. 

Data de  

pagamento do aluguel dia 10/03/2022 deveríamos ficar ate o dia 10/04/2022. Porem iremos 

entregar  

antes, sendo assim o valor do aluguel deverá ser pelos dias proporcionais. Ou estou errada?  

 

O contrato do terreno com jardim e estacionamento será em seu nome, certo, temos os seus 

dados aqui  

nos contratos anteriores, já pedi para a advogada nossa fazer porem ela esta em cirurgia e por 

esses dias  

não poderá, peço uns dias para enviar esse contrato.  

 

Estamos a disposição para o melhor dia para o Sales e seu filho vir a pousada para assinarmos o 

contrato.  

  

 

Itens que temos para a venda 

*jardim suspenso com plantas e irrigação R$ 2.000,00   

*jogo com 3 cadeiras e mesa de eucalipto R$ 1.000,00 

*5 aparelhos receptores da OITV já instalados R$ 500,00  

*1 cama casal com colchão R$ 600,00  

*1 ventilador de teto branco 220w R$ 190,00 

*1maquina de cortar frios R$ 200,00 

27/10/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/10/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



27/10/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/10/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/10/21, 15:19 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

 

Quanto ao aluguel, o mes é direto do primeiro dia ao último. O dia 10 é uma data extrema de 

pagamento,  

Por outro lado o pagamento é referente ao mes vincendo, conforme clausula contratual, ou seja, 

é sobre o  

mes em curso.  

Neste caso o valor de março é pago do dia 1 ao dia 19, referente ao próprio mes. 

 

Quanto ao contrato de sublocação, não carecemos de advogados, eu falo pela minha parte. Você 

pode  

pedir ao seu contador para o fazer ou se preferir posso pedir ao meu contador o Andre Magarão.  

Recentemente ele efetuou para mim, um contrato de uma casa em Paraty e é pessoa devidamente  

habilitada. Deixo ao seu critério. Porem, os dois contrato devem ser assinados em simultâneo, 

conforme já  

tínhamos conversado. E gostava que no máximo até este sábado, este assunto dos dois contratos 

ficassem  

resolvido. 

 

Os meus dados, que você já tem, deverão constar como pessoa sublocadora do seu contrato. 

No mais, o contrato apenas terá que conter os dados do sublocadora e sublocatário, o local, o 

valor mensal,  

o início e o termo do contrato e a serventia de estacionamento para até 8 carros, o espaço verde 

de lazer  

restante e o fornecimento de energia elétrica para a sua eletricidade com X pontos de 

iluminação e que fica  

ligado das “x horas” até ás “x horas”. 

Para mim, bastam estes itens. 

 

Sobre o mobiliário vou aproveitar a sua sugestão de ficarem excluídos e os meus netos verem a 

data de sua  



estada/chegada em Paraty, se estão interessados. Mas sem vínculo contratual. 

 

Quanto ao jardim suspenso, junto a piscina, que se encontra dentro da pousada, julgo que na 

altura eu  

contribuí para a sua conceção. Nesse valor que você pede, esta considerando este meu 

investimento? 

 

Aguardo sua  resposta e vou perguntar de imediato da disponibilidade do Luiz Sales, para poder 

estar  

presente entre hoje e sábado, para a recolha das assinaturas. 

 

Sei que é o meu pedido de assinatura até ao ultimo dia deste mes, pode parecer uma pressão 

minha, mas,  

dado que  

surgiu esta proposta de venda, eu não tenho outra escolha. 

 

Obrigado. 

27/10/21, 15:53 - Joaquim Carvalhal: Há em cima um lapso de data. 

O correto e só dia 1 ao dia 10 e não só dia 1 ao dia 19. 

Obrigado 

27/10/21, 16:11 - Joaquim Carvalhal: Minha duvida sobre o aluguel mês de março foi sanada, tudo  

certo.Obrigada. 

 

 Sobre o contrato do estacionamento pode pedir ao seu contador por gentileza. Agradeço 

 

Detalhes como: Que horas que a energia liga e desliga não se faz necessário ter no contrato, 

quantos postes  

também não vejo a necessidade. O estacionamento é o que é, se os carros são colocados 

corretamente  

cabem ate 10 isso tem que ser orientado aos hospedes. O precisa ter em nosso contrato é que 

a casa  

precisa ter uma vaga, o período que é do mês abril de 2022 ate novembro de 2022, data de 

pagamento  



pode ser ate o dia 15 de cada mês.  

 

Sobre o mobiliário sem problemas podem ver aqui na chegada.  

 

Sobre o jardim suspenso que se encontrar na piscina da pousada.  

O projeto do jardim foi feito pela Arquiteta Fernanda Ravanholi, projeto de paisagismo 

executado com sua  

equipe de São Paulo tanto o jardim suspenso quanto a ornamentação com varias espécie e plantas 

para  

criar uma proteção para os quartos, uma vez que era muito exposto e os hospedes não se sentiam  

inseguros, hoje com as plantas altas, arbustos com flores a visão da rua é fechada contudo tem 

mais  

privacidade para os hóspedes e a pousada fica ainda mais bonita quando florece as plantas do 

jardim. Esse  

projeto é nosso pago e executado por nos.  

 

A parte que lhe coube, foi a construção do muro, no valor de R$ 3.000,00 de mãos de obra, valor 

esse que  

pagamos a vista para os pedreiros na época, foi parcelado em 10x  descontado do aluguel, a parte 

do  

material do muro ficou por nossa conta.  

 

Sobre a assinatura ainda esse mês entendo sua pressa está correto precisamos finalizar esse 

assunto,  

estarei a disposição. 

27/10/21, 16:12 - Joaquim Carvalhal: Vou providenciar de imediato que o contrato de sublocação 

seja feito  

e colocado a sua disposição para dar o ok. 

Obrigado 

27/10/21, 16:26 - +351 916 298 740: Uma dúvida sr Joaquim o contrato do estacionamento só 

será até  

novembro? Penso que a thaiane tem contrato com a proprietária das casas até dezembro pelo 

que li nas  



mensagens anteriores 

27/10/21, 16:47 - Joaquim Carvalhal: Pode ser que sim.. 

Mas acho que ela numa data qualquer falou-me até outubro. 

Ficam as seguintes  hipóteses. 

Ou depois vocês alugam diretos. 

Ou ela continua com outro contrato e faz a sublocação a voces. 

Sem esquecer que a dona já tem 90 anos e sente tem o usufruto. 

A propriedade já deve ser de herdeiro (s). 

27/10/21, 19:08 - Joaquim Carvalhal: Vou providenciar de imediato que o contrato de sublocação 

seja feito  

e colocado a sua disposição para dar o ok. 

Obrigado 

27/10/21, 19:08 - Joaquim Carvalhal: O meu contador necessita dos seguintes elementos. 

Endereço completo – rua + nº porta 

O imóvel objeto de sublocação possui uma área total de  xxx metros quadrados, cabendo ao 

sublocatário  

(Joaquim Teixeira Carvalhal) área de XX metros quadrados. 

 

Obrigado 

28/10/21, 09:18 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Junto em baixo as clausulas contratuais da sublocação do estacionamento e area de laser anexa 

a pousada. 

Aguardo seu retorno. 

Obrigado. 

 

------------------------------------------------------------------- 

Contrato de Sublocação Residencial 

 

Identificação das partes 

Sublocadora  - Thaiane Duarte Stanisce Dutra, brasileira, Educadora Física, solteira,  portadora 

do  CPF =  



095.395.017-41  e RG. 0202668414, e residente a rua Bem te vi, nº 83 - Cabore 23970-000 

Paraty- Rio de  

Janeiro, doravante denominada simplesmente como SUBLOCADORA 

 

Sublocatário – Joaquim Teixeira Carvalhal, portador do RG nº. 07.812.500-2 emitido pelo 

IFP/RJ, inscrito no  

CPF/MF nº. 055.221.507-42, domiciliado em Paraty/RJ, na Rua Tangará, nº. 08 Caboré, 

brasileiro, casado,  

doravante denominado simplesmente SUBLOCATÁRIO. 

 

Fiador – Ande Mota Teixeira, cidadão português, divorciado, portador do passaporte CB740810 

emitido  

pela República Portuguesa, valido até 07 de novembro de 2026 e residente na rua dois, quadra 

D, casa 33,  

Portão de Ferro III, 23970-000 Paraty-RJ. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Sublocação 

Residencial,  

que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a cedência de uma área de estacionamento 

com vagas  

para até 8 carros e área de lazer do imóvel situado na rua Bem te vi, nº 83, bairro Caboré, CEP 

23970-000  

Paraty-RJ. 

Cláusula 2ª. É da responsabilidade da sublocadora o fornecimento e encargo de pagamento da 

energia  

elétrica para a iluminação no espaço de estacionamento e área verde de lazer. 

Cláusula 3ª. A sublocadora entregará as chaves de acesso ao imóvel, em data constante na 

cláusula XX. 

 

 

 



 

DO VALOR DO ALUGUEL, DESPESAS E TRIBUTOS 

Cláusula 4ª. Pagará o sublocatário mensalmente a título de aluguel o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais),  

até ao 15º dia de cada mês, subsequente ao vencido, sob pena de multa e correção monetária. 

 

DO PRAZO DA SUBLOCAÇÃO 

Cláusula 5ª. Terá a presente sublocação o início em 1 de abril de 2022 e o seu termo em 30 de 

novembro de  

2022. 

 

DO FORO 

Cláusula 6ª. As partes elegem o foro da comarca de Paraty, para dirimir quaisquer controvérsias 

oriundas  

deste Contrato. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor.----------- 

----------------------------------------------------- 

 

 

Sublocadora - Thaiane Duarte Stanisce Dutra 

 

 

 

Sublocatário – Joaquim Teixeira Carvalhal 

 

 

 

Fiador – Andre Mora Teixeira 

28/10/21, 18:50 - Joaquim Carvalhal: Bom dia 

28/10/21, 18:50 - Joaquim Carvalhal: Vou mostrar para meu irmão e já respondo 

28/10/21, 21:37 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 



Acabei de receber uma msg da Thaiane peço zap, que ainda não abri, mas que ela aceita as 

clausulas  

contratuais que constam do contrato de sublocação que hoje enviei. 

Voces tem mais alguma questão que queiram colocar antes de se avançar? 

28/10/21, 21:41 - Andre Neto: Podemos avançar, da nossa parte está tudo ok 

28/10/21, 21:45 - Joaquim Carvalhal: So devo responder mais tarde ou somente amanhã. 

Quero estudar uma situação que ela colocou sobre o jardim vertical onde ela pede 2.000 reais 

e por uma  

mesa e cadeiras. 1.000 reais. 

Por isso, fiquem a vontade para verem se tem alguma questão a ser colocada. 

 

Também ainda tenho de ver a disponibilidade do Luis Sales para ir ate a pousada com o Andre 

pai, para a  

assinatura dos dois contratos. 

Ate + 

28/10/21, 21:52 - Andre Neto: Nos também achamos absurdo o valor. De tudo que ela falou 

apenas o  

ventilador de teto parece ter um preço justo. O jardim vertical é muito bonito mas 2000reais 

é exagerado a  

nosso ver, as cadeiras e mesa igualmente 

28/10/21, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Talvez, mas vou dar uma ideia de preços que a Aurora 

pagou para a  

casa do André 

28/10/21, 22:02 - Joaquim Carvalhal: Espelho da sala = 800 reais 

Mesa pequena em madeira de apoio ao sofa da sala = 400 reais 

O Zandes foi fazer uma pequena reparação na banheira da pousada, demorou cerca de meio dia 

=200 reais: 

Se voce perguntar ao seu pai o valor que ele pagou para ir ate Angra dos Reis tratar do CPF dele, 

vai cai para  

trás. 

 

Mas quanto ao jardim vou tentar negociar com ela, uma vez que se trata de uma benfeitoria e 

segundo o  



contrato existente é pertença da pousada Mas claro que não vou utilizar este "direito". 

28/10/21, 22:04 - +351 916 298 740: Nós adoramos o jardim suspenso se for possível negociar 

era bom, até  

porque vai ter despesa em tirar tendo em conta que deve ter feito furos no muro para segurar 

os vasos 

28/10/21, 22:05 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Minha pergunta, 

O Luis Sales acabou de me dizer que amanhã de manhã esta disponivel.< 

28/10/21, 22:05 - Joaquim Carvalhal: É viavel para voces.? 

28/10/21, 22:10 - Joaquim Carvalhal: Claro Ines Pereira, A ideia é negociar, mas pode ser depois 

da  

assinatura dos contratos. 

Como disse no contrato exista uma clausula onde toda a benfeitoria na pousada deve ser 

autorizada pelo  

proprietário   e em caso de se concretizar reverte para a propriedade. 

Ela não deve estar lembrada deste ponto, 

Mas, não quero usar este meu direito, não me sentiria bem comigo mesmo. Vou lhe lembrar desta 

clausula,  

mas vou propor a ela juntar as 3 cadeiras e mesa e que faça um preço convidativo. 

Não consigo ter outro perfil empresarial, que não seja este. 

28/10/21, 22:12 - +351 916 298 740: Para estarmos online aqui? 

28/10/21, 22:14 - Joaquim Carvalhal: Não. Esta pergunta foi feita para a Thaiane e eu 

reencaminhei para  

voces o que enviei para ela.  

E uma deficiência do WhatsApp não mencionar que se trata de um reencaminhamento 

28/10/21, 22:15 - +351 916 298 740: Ah está bem 

28/10/21, 22:16 - +351 916 298 740: Sim claro sem problema 

28/10/21, 22:33 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/10/21, 22:33 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/10/21, 22:34 - Andre Neto: Com paletes. Pelo que pesquisei o preço varia entre 25reais a 30 

por cada  

palete. Em alguns trabalhos só é necessário mesmo uma serra para cortar 



28/10/21, 22:42 - Joaquim Carvalhal: Claro. Não sei o valor das plantas, mas é capaz de estar 

apenas um  

pouco exagerado. 

Por isso vou propor a Thaiane incluir o mobiliário e fazer um preço mais em conta. 

Por outro lado, devemos sempre tentar manter um bom relacionamento com ela, devido a 

cedência e  

partilha do estacionamento e area de lazer. 

Por isso, enquanto ela la estiver, devemos sempre ter cautela nas propostas por ela efetuada e 

por nós  

respondida. 

 

Por isso vou chamar a mim esta negociação e não aconselho voces a ficarem com nada que ela 

propor,. 

Dessa forma, não se cria um motivo de atrito. 

28/10/21, 22:49 - Joaquim Carvalhal: Ah... Já me esquecia. Segundo ela, aquele elemento 

paisagístico foi  

feito por uma decoradora de São Paulo com o nome sonante.  

Ou seja, 

Aquele painel tem uma assinatura de uma decoradora famosa. 

Se voces perguntarem se isso tem alguma influencia com o bom nome da pousada Aurora, eu 

direi  

prontamente que não. 

Mas, essa mania de decoradora de renome, tem muito peso no pensar de certas pessoas.  

Por outro lado, depois de pagarem uma fortuna para uma decoradora, vão cobrar um pão de 

queijo ao  

hospede. Outras vezes vão cobrar a hidromassagem a parte. 

Coisas de Paraty 

28/10/21, 23:02 - +351 916 298 740: Sim vamos sempre manter uma boa relação com a thaiane, 

vamos  

usar um espaço alugado por ela portanto uma boa relação é benéfica para nós mas há coisas que 

para nós  

não fazem muito sentido, se conseguirmos fazer algo igualmente bonito e muito mais barato não  

precisamos de gastar tanto dinheiro no mobiliário da thaiane 



28/10/21, 23:02 - +351 916 298 740: Penso que não vamos criar uma má relação por não aceitar 

a proposta  

do mobiliário … 

28/10/21, 23:06 - Andre Neto: Das plantas ainda não encontrei, vou agora pesquisar a fundo 

para fazer  

comparação assim como o ventilador e as box's da Tv. 

Quanto a decoradora, realmente não tem grande lógica nenhuma mas como ela disse uma vez "é 

o que é". 

O hóspede concerteza da mais valor a ter uma hidro incluída ou um pão de queijo de cortesia 

inves de uma  

decoradora de renome como se de um monumento se tratasse 

28/10/21, 23:12 - Joaquim Carvalhal: Claro que não. 

Mas aquele mobiliário que ela pede 1.000 reais, vale mais. Por ser madeira maciça. 

Devem atentar que uma grande parte dos hospedes que vão la ficar, só viram mobiliário daqueles 

em  

revistas.  

Não devem se esquecer que a temática da pousada é indígena. 

 

E outra coisal 

Julgo que as cadeiras de madeira que estão nas fotos junto piscina. são da Thaiane 

Mas depois posso perguntar a Aurora, 

28/10/21, 23:15 - Joaquim Carvalhal: Por isso eu digo.  

Não devem comorar nada dos produtos que ela propôs 

O mobiliário e o mural, eu faço a negociação e ficam como pertence da pousada 

O restante não aconselho a entrarem em negociações com ela. 

28/10/21, 23:25 - Joaquim Carvalhal: Eu posso passar na casa de e assinar 

28/10/21, 23:25 - Joaquim Carvalhal: Gostava que fosse na pousada e com a presença do meu 

filho. 

Posso até lhe enviar os contratos e voce assina-los e deixa-los la para serem levantado por eles, 

caso não  

possa estar presente, não tem problema. 

` 



Basta ligar para o Luis Sales, informado que os mesmos contratos estrão assinados e prontos a 

serem  

levantados. 

 

Neste caso, amanhã de manhã, lhe enviarei os seguintes (tres) documentos para serem assinados 

por si e  

sua mãe. 

 

O contrato da pousada com as clausulas já negociadas e o mapa de existências ou inventario. 

O contrato de sublocação do espaço de estacionamento e area verde de lazer. 

 

Pretende fazer algum reparo? 

Obrigado 

28/10/21, 23:39 - Joaquim Carvalhal: Eu aguardo eles aqui 

28/10/21, 23:39 - Joaquim Carvalhal: Só preciso saber horário para esperar por eles 

28/10/21, 23:39 - Joaquim Carvalhal: Depois do horário do café pra gente é melhor 

28/10/21, 23:39 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Então vou lhe propor que tente agendar um horário com o Luiz Sales, porque ele hoje disse-me 

que amanha  

de manhã ele esta disponível. Depois de combinarem, ele marca com o meu filho, que de principio 

estará  

pronto para estar ai de manhã 

 

Neste caso, por favor entre em contato com o Luiz Sales, 

 

O meu obrigado e até amanhã 

28/10/21, 23:42 - Joaquim Carvalhal: Vou mandar uma mensagem agora 

28/10/21, 23:42 - Joaquim Carvalhal: ???? 

28/10/21, 23:48 - Andre Neto: Sim vamos preservar o conceito da pousada é essa a nossa 

intenção. O  

mobiliário realmente não encontrei mais barato na Internet... Vi mesas a 1300reais, mais barato 

que isso  



não, e não tão bonitas. 

28/10/21, 23:48 - Andre Neto: Ok vamos ter isso em conta 

29/10/21, 08:56 - Joaquim Carvalhal: So agora vi as vossas fotos de moveis de paletes.  

Vou responder sobre a ótica de praticidade de se usar numa unidade hoteleira, nomeadamente 

na cidade  

de Paraty. 

 

Utilizei muito em grande escala no Pouso da Serra o conceito de moveis de paletes, para sofás 

e camas. 

Muito cedo dei-me conta que apesar de bonitos, eles obrigam a uma trabalhosa e onerosa 

manutenção de  

limpeza. 

Fui obrigado a tapar todas as camas com tabuas de madeira, escondendo as paletes e ganhando 

horas e  

horas de uma mulher efetuando o serviço de limpeza.  

Tem uma acumulação de poeira muito grande. 

 

Quanto a custos de construção, se for fazer bem as contas, no final é bem oneroso. Isto porque 

obriga ao  

tratamento de lixar e pintar de todas as tábuas e as faxes interiores são difíceis de se fazer 

estas operações. 

 

Concluindo o custo da paletes em si, é bastante acessível, porem a sua manutenção a longo prazo 

obriga a  

custos elevados.  

E se pensarmos em Paraty como fonte de ventos e matérias suspensas, as contas devem ser bem 

feitas. 

 

Outro fator foi o que falei em cima. 

O Paulista e carioca querem ver móveis rústicos constantes em revistas da especialidade. E 

Muitas  

pousadas em Paraty investem neste seguimento. A pousada Aurora fez isso e escolheu o nicho 

Indígena que  



na altura era única. 

em Paraty.  

É o que se chama turismo temático. 

 

Bem, vou tratar dos contratos para enviar a Thaiane- 

Ate + 

29/10/21, 09:51 - Joaquim Carvalhal: Vou daqui em breve enviar os contratos para a Thaiane e 

redirecionar  

para este grupo. 

Falta dizer um pormenor que não cheguei a passar para voces. 

Eu chamei o contrato de sublocação do estacionamento para o meu nome, porque a legislação 

brasileira  

coloca o sublocatário (nesse caso eu) , subsidiário nas responsabilidades e obrigações com o 

contrato  

original de aluguel que a Thaiane mantem com a proprietária do mesmo. 

O que implica que se a Thaiane deixar de pagar, o sublocatário (eu) terá de pagar o valor total 

do  

arrendamento que ela mantem. 

Preferi chamar a mim esta responsabilidade (que acredito que não vai acontecer), do que deixar 

para voces  

este ónus. 

29/10/21, 10:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/10/21, 10:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/10/21, 10:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/10/21, 10:09 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Junto 3 tipos de documentos, a saber: 

Um Contrato de arrendamento de fundo de comercio da pousada Aurora e o anexo a este 

intitulado  

Inventario da Pousada Aurora- 

Um contrato de sublocação do espaço de estacionamento e zona de lazer em terreno contiguo a 

pousada  

Aurora. 



Os contratos de fundo de comercio e a relação do Inventario da Pousada Aurora, devem ser 

assinados por si  

e sua mãe.  

O contrato de sublocação é assinado apenas por si. 

Agradeço que faça a entrega de uma copia assinada de cada um desses contratos ao Luís Sales 

e o meu  

filho, para que eu posteriormente possa assinar, apos o envio dos mesmos. 

Obrigado pela atenção. 

29/10/21, 11:57 - Joaquim Carvalhal: Bom dia!  

O senhor Sales vai trazer impresso ou eu devo imprimir? 

29/10/21, 11:57 - Joaquim Carvalhal: Eu ontem não falei mais com ele nem com o meu filho, 

depois que eu  

lhe pedi para falar com ele, marcabdo o melhor horário. 

Temos uma diferença horaria de 4 horas a mais aqui em Portugal. 

Por isso, julgo ser melhor, se lhe for possível, efetuar as próprias impressões dos contratos. 

 

Qualquer coisa, por favor de o retorno.  

Ate + 

30/10/21, 10:42 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/10/21, 10:43 - Joaquim Carvalhal: Assunto: Pedido de Residência no Brasil. 

 

Um dos requisitos é a apresentação das redes sociais. (conforme imagem que vou juntar) 

 

Recomendação para o Andre pai, De e Inês 

 

Entrar nos próprios perfis sociais e pesquisar (Facebook) na “lupa” por algumas palavras chaves 

que vocês  

postaram sobre assuntos políticos, orientações sexuais. 

 

Não é aconselhável fazerem perfis novos, porque a partida são considerados como suspeitos. 

Podem  



conservar o perfil, mas alterarem um dos nomes. Por exemplo. O nome do perfil antigo era Zé 

Carioca. O  

novo pode ser Zé Paulista, uma vez que ele foi morar para São Paulo. Isto implica que os 

algoritmos vão  

deixar de arquivar os nomes de Ze Carioca e vão apresentar os arquivos em Zé Paulista. Por 

norma os dados  

são arquivados durante 6 meses, pelas empresas proprietárias das redes. Sobre a rede 

WhatsApp não tenho  

informações se eles podem requerer. 

 

Se vão entrar no setor de turismo, como e o caso de gerirem a pousada Aurora, devem postar 

temas  

alusivos a unidades hoteleiras que já visitaram, Cursos ou formação que tivessem tido também 

podem  

postar. Caso necessitem podem usar o Pouso da Serra (Registo Nacional de Turismo nº 

49153/AL) ou o  

Varandas do Mar - Registo nº 113820/AL (Casa da Aguda) como referência profissional. Ambos 

tem número  

de licença no Registo Nacional de Turismo de Portugal. 

 

 Se visitaram em férias locais fora de Portugal, podem também colocar.  

 

Pesquisas a serem feitas nos próprios perfis e que devem ser retiradas uma vez que as diretivas 

do governo  

Bolsonaro é tolerância “Zero”. 

 

Palavras a serem pesquisadas;  Bolsonaro, Trump, LGBTQIA+, China, Índios, Indígenas, Luta 

armada, fome,  

greves e outras. 

 

*** Só entrei no perfil do Andre (não pesquisei no De nem Inês) para verificar alguns nomes e 

deixo aqui  

em baixo os links que encontrei e que também a Polícia Federal vai encontrar, que podem 

dificultar ou  



empancar ou prejudicar o pedido de obtenção de residência. Basta terem alguma desconfiança 

que  

promovem visitas aos locais que forem indicados pelo proponente no intuito de obterem as 

veracidades das  

informações. E se isto acontecer, uma autorização de residência não concedida em tempo útil, 

impede a  

vida empresarial que pretendem iniciar no Brasil. 

 

Perfil do Andre pesquisado- Facebook – nome Andre Mega. 

 

Bolsonaro 

Encontrado os seguintes posts. 

https://www.facebook.com/profile/100001459000533/search/?q=bolsonaro 

 

LGBT 

https://www.facebook.com/profile/100001459000533/search/?q=lgbt 

 

Trump 

https://www.facebook.com/profile/100001459000533/search/?q=trump 

 

Comunismo 

Neste link tem o Andre fala sobre comunismo de uma forma amigável. 

https://www.facebook.com/andre.mota.33/posts/496789060379723 

 

Socialismo 

https://www.facebook.com/profile/100001459000533/search/?q=socialismo 

 

Anarquismo 

https://www.facebook.com/profile/100001459000533/search/?q=anarquismo 

30/10/21, 12:30 - +351 916 298 740: Vamos confirmar se temos alguma coisa que posso 

prejudicar se bem  



que não utilizamos o Facebook, a rede social que utilizamos mais é o instagram e la temos temas 

alusivos ao  

turismo mas vamos alterar no Facebook também 

30/10/21, 16:03 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

30/10/21, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Acho bem que façam um bom varrimento em todas as 

postagens. 

Ter postagens apolíticas é muito importante. Os conteúdos de violência também não são bem 

vistos.   

Orientações sexuais também não. 

Vou dar um exemplo de um caso passado no pedido da Aurora. 

Em 2004, a Aurora pediu a sua autorização de residência na PF- Polícia Federal. Passado algum 

tempo,  

tivemos a visita de dois inspetores da PF na nossa casa em Paraty.  

Tendo em conta que a Aurora era casada com um cidadão brasileiro, eles pediram para 

mostrarem o quarto  

do casal e da casa de banho. 

Após esta inspeção e já na sala de visitas, ao preencherem o relatório, alegaram que a única 

coisa que viram  

que realmente eramos um casal, foi a existência de duas escovas de dentes no mesmo copo. Mas 

não viram  

nenhuma fotografia no quarto ou noutro lugar da casa, que mostrasse a Aurora comigo ou com 

membros  

da família. 

Antes de concluir, falta dizer que eles tinham a nossa certidão e casamento realizada no Brasil,  

Claro que naquele tempo não havia as redes sociais tão em voga, mas eles devem manter os 

mesmos  

critérios de analise. 

30/10/21, 17:04 - Andre Neto: Ok certo. As únicas entidades que julgo ter no meu Facebook 

são de futebol  

mas vou fazer na mesma uma revisão a fundo quando chegar a casa com a Inês 

30/10/21, 17:21 - Joaquim Carvalhal: Futebol não tem problema. 

 



Procurem dar um ar de cunho profissional nas vossas postagens, tipo noticias de turismo. no 

Brasil e outros  

locais. 

Busquem por site de turismo brasileiro como este que +e oficial, 

https://www.gov.br/turismo/pt-br 

e outros. 

Voces tem pela frente cerca de 3 meses para descerem no Riio , o que da tempo suficiente. 

Tentem entrar em grupos de turismo no Brasil. e pedir acesso 

Tentem trocar mensagens (sem dizer que vão trabalhar em Parary), mas podem pedir conselhos 

e por ai  

fora. 

Se fosses tiverem interações com pessoas nestes sites de turismo. quando se fizer uma busca 

pelos vossos  

nomes, vão surgir estes posts. 

 

Pode até haver um exagero nestas minhas colocações, mas, aprendi que as medidas preventivas, 

são as  

maiores chaves para o sucesso. 

Porem, as vezes não é isso que acontece. 

Mas, não custa nada a tentar 

31/10/21, 08:52 - Joaquim Carvalhal: Deixo aqui uma conexão de uma página no face de uma 

pessoa ligada  

a outra pessoa do meu meio de redes sociais. 

Poderão verificar que as postagens dela, são muito em cima de viagens que faz ou não. Na maior 

parte  

delas, não existe uma descrição do local na primeira pessoa.  

Inclusive a foto de capa dela é de um local do estado do Espírito Santo- Brasil 

É mais ou menos dentro destes critérios que uma decisão de residência em Paraty-RJ, poderá 

ter boas  

chances de ser concedida no menor espaço de tempo.   

Uma regra de ouro no Brasil, sobre assuntos a tratar, como residência, abertura de uma firma,  

naturalização, etc... 



Quanto mais municiados de documentação exigida pelas autoridades brasileiras, menor o tempo 

de espera  

e muito menor a necessidade de subornar os funcionários que tratam destes assuntos. 

Bom domingo para vocês 

https://www.facebook.com/maria.hortinha 

31/10/21, 13:09 - Andre Mota Paraty: Ok, vou ter atenção nisso, bom domingo 

31/10/21, 13:58 - Andre Neto: Bom domingo 

31/10/21, 14:00 - Andre Neto: Ja estamos a fazer umas alterações também, tenho pouco info. 

No meu 

31/10/21, 14:05 - Joaquim Carvalhal: Basta usarem a lupa em cada perfil para a peaquisa. 

A alteração de um dos nomes ( o primeiro não deve ser alterado) e um passo para manter o perfil 

mas  

baralhar os algoritmos nas buscas a resultados. 

01/11/21, 17:39 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

01/11/21, 17:58 - Joaquim Carvalhal: Os dias chuvosos em Paraty, sempre foi o calcanhar de 

Aquiles, de um  

local de turismo que não tem os seguimentos de entretenimento das grandes cidades de onde 

eles vem. 

O celular/telemóvel ou plataformas de jogos, hoje será a alternativa mais direta. 

Porque com chuva, não ha saídas de barco, as vias de acesso a maioria) ficam repletas de chuva 

e lama. 

Nima situação desta ficam mais tempo nas pousadas que estão hospedados. Não saem ara comer, 

regra  

geral encomendam quentinhas (comida fornecida a partir de uma ementa) dos muitos locais de 

comida  

"caseira" e as pizarias trabalham sem para com muito tempo de demora na entrega. 

Neste caso se a própria pousada tiver um serviço a lista de porções (bacalhau, aipim, etc...) 

fatura alto. E as  

bebidas também seguem a tendência de alto consumo. 

01/11/21, 18:01 - Andre Mota Paraty: Exactamente isso que estava a falar com o Dre, a pousada 

pode lucrar  

nestes dias com serviços e também ter ideias para entreter os hóspedes 



01/11/21, 18:08 - Joaquim Carvalhal: O entretenimento (felizmente ?? Não sei) hoje esta 

garantido pela  

net. 

Nestas "chuvada", que as vezes são dias a fio, é que se fatura com a cozinha. 

Porque, quase sempre os locais de fornecimentos de quentinhas, ficam sem poder de resposta 

para tanta  

demanda. 

Selecionar porções que se possam fazer e manter congelados é uma boa aposta. 

01/11/21, 18:09 - Joaquim Carvalhal: Porque estão na cozinha/bar da pousada faturando um 

extra (comes e  

bebes), e tomando conta dos hospedes. 

É o famoso 2 em 1. 

01/11/21, 18:17 - Joaquim Carvalhal: Uma sugestão. 

Existe um forno e fogão a lenha na pousada. 

Para fazerem um ou dois tipos de pizza tipo familiar, porque  no meu tempo a noite só entregam 

estas, não  

necessitam de muitos ingredientes, porque parte deles já existem do serviço do café da manhã, 

como  

queijo (vários), frios (bacon, fiambre que lá é o presunto,) azeitonas e pickles porque não 

estragam a e são  

conservas, etc. 

Podem ate ter de atum par quem não come carne. 

 

Só precisam de uma base de pizza.  

 

E podem trabalhar por encomenda, para os hóspedes. 

Julgo que hoje uma pizza que no meu tempo er entregue por 10 a 12 reais, hoje esta em torno 

de 60 reais.  

A bebida é a parte. 

 

Agora, é algo trabalhoso mas muito lucrativo. 

01/11/21, 18:35 - Joaquim Carvalhal: U,a retificação quanto a valor de pizza, em sistema de 

entrega. 



A Aurora disse-me agora que no jantar na casa do Sales (julgo que no dia anterior avinda dela) 

ela  

encomendou duas pizzas com o custo de 50 reais cada Deu para 6 pessoas e ainda sobrou duas 

fatias. Os  

sabores o Andre deve saber porque estava presente. 

01/11/21, 18:37 - Joaquim Carvalhal: Julgo que em nos tempos iniciais do contrato da Thaiane, 

ela tentou  

lançar um espaço gastronómico na Pousada Aurora e ainda durou algum tempo. Também servia  

externamente. 

Não sei o porque não continuou. 

01/11/21, 18:42 - Joaquim Carvalhal: O impulsionador devia ser o padastro dela que ela chama 

de pai. Ele  

faleceu pouco tempo depois. 

Este pode ter sido um motivo dela ter deixado a cozinha na pousada Aurora. 

 

Este é o restaurante, que segundo elam esta atualmente aluagado 

01/11/21, 18:42 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/Corto-Maltese-Restaurante- 

1690958021185221/ 

01/11/21, 18:43 - Joaquim Carvalhal: O pai del ou padastro era italiano, por isso a cozinha 

italiana. 

01/11/21, 18:44 - Andre Mota Paraty: Eu já vi o restaurante, o Dre acho que não 

01/11/21, 18:45 - Joaquim Carvalhal: Referencia e informações do restaurante. 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g303503-d10086971-Reviews-

Corto_Maltese- 

Paraty_State_of_Rio_de_Janeiro.html 

01/11/21, 19:07 - Andre Neto: O restaurante eu vi também, no último jantar que tivemos fomos 

ver. 

É isso, nós nos dias de chuva pretendemos ter um espaço de convívio com isso mesmo com jogos 

didáticos,  

uma viola, uns livros. Poderemos fazer umas atividades com os hóspedes tipo quiz's de perguntas, 

o que  

pudermos para entreter. As pizzas são uma ideia que temos também, penso que podemos ter já 

congeladas  



também e depois é só ligar no forno da lenha. Enquanto estão ocupados na pousada nesses dias 

de chuva  

podem ter uma lista de coisas para comer e beber 

01/11/21, 19:08 - Andre Neto: Esta mensagem foi apagada 

01/11/21, 19:38 - Joaquim Carvalhal: São boas iniciativas. 

Quanto a pizza congeladas devem primeiro tentar ver o tipo de sabor. `Não podem se esquecer 

que o  

brasileiro é acostumado a ter acesso toda a cozinha do mundo e se for pizza congelada , devem 

citar este  

pormenor na oferta do produto. 

Mas, o forte é a encomenda com a entrega. Se houver algum problema a reclamação não cai na  

hospedagem. 

Mas tudo é valido. 

Podem se esmerar nas porções como ja falaram, Pouco e bom, O bolinho de bacalhau é uma boa 

aposta.  

Pode estar congelado geito previamente e fritar na hora. 

01/11/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: Outras porções que podem ter se sem grandes problemas 

de stock e  

muito consumidas são: 

Porção de salaminho, tipo de salsichão de origem italiana. 

Queijo provolone 

Linguiça calabresa, - linguiça cortada em rodelas e frita na hora. 

Enfim... coisas que não dão grande operação de mão de obra nem de armazenamento. Parte 

desses artigos  

entram ou não no café da manhã. 

Ou seja. Não precisam de fazer compras a parte. O que sobrar de um serviço (café da manhã) 

que ja esta  

incluído na hospedagem, pode ser vendido num serviço noturno ou fora de horas. 

Mas, devem sempre estar a tento com pouco e bem servido. 

01/11/21, 19:58 - Joaquim Carvalhal: Se virem bem voces conseguem ter cerca de 6 componentes 

de  

porções (Bolinho de bacalhau, salaminho fatiado, linguiça calabresa, queijo provolone, queijo 

prato ou de  



minas) onde parte deles ´do serviço do café da manhã, 

Não existe stock, quase tudo é consumido de manha ou a noite 

E com baixo nível de reclamações, porque a única coisa que voces vão fazer é o bolinho de 

bacalhau, o  

restante é entregue pronto. 

01/11/21, 20:16 - Joaquim Carvalhal: Voltando a pizza e somente para um reforço informativo, 

não devem  

interpretar como aconselhamento, porque fazer pizza envolve técnica e voces não tem, Salvo se  

conhecerem alguém em Portugal que explique para voces, mas, podem comprar previamente (caso 

tenham  

encomendas) a porção de massa de pão já pronta na padaria mais perto de voces. 

Essa massa conserva-se no frio normal durante algum bom tempo e na hora é apenas estende-la 

ou estica- 

la e recheá-la. 

Alias, uma pizza npo Brasil muito pedida e famosa é a pizza portuguesa. Coisa que aqui nunca ouvi 

falar. 

Façam uma pesquisa e verão.. 

02/11/21, 15:01 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim, 

Temos uma dúvida, quando chegam hóspedes sempre que possivel acompanhamos aos quartos?  

Tem um template dos emails da sua pousada para termos um exemplo para fazer o nosso? 

Isto porque estamos a elaborar manuais para cada área da pousada para todos termos um “guião” 

e formas  

de estar e agir em qualquer tipo de situação. Enquanto vamos fazendo vai nos surgindo algumas 

dúvidas… 

02/11/21, 15:03 - +351 916 298 740: No caso do cliente não sair na hora programada para check 

out  

deixamos passar quanto tempo até lhe ligar a avisar? 

02/11/21, 16:56 - Joaquim Carvalhal: O atraso nas horas determinadas de check-out, quando 

acontecem,  

são caso muito pontuais, mesmo que exista um alerta para tal. 

 

Por outro lado, a relação entre hospede e profissional/responsável por um espaço de turismo, 

deve ser  



sempre  praticado no princípio do hóspede se sentir á vontade e não balizado por excesso de 

regras. 

 

O hospede esta de férias e não no local de trabalho.  

 

Porém, ele deve ter noção do que pode fazer e do que não é permitido. 

 

Nós em Portugal, usamos uma linguagem escrita muito direta e por vezes agressiva para o 

cidadão  

brasileiro.  

Colocar regras na forma imperativa ou compulsória, promove de imediato uma animosidade que 

não vai  

beneficiar uma boa relação e nota para estabelecimento. 

 

Passo a exemplificar:   

1º exemplo – modo imperativo -  Check-in e check-out 

O nosso check-in é as 14h30 e o nosso check-out é as 12H00. 

Caso exista atraso no check-out será cobrado ....... bla....bla . bla....bla. 

 

2º exemplo – modo apelativo e cúmplice – Check-in e check-out 

O nosso check-in é as 14h30 e o nosso check-out é as 12H00. 

Devido a normas de higienização e desinfeção de todo o nosso espaço, necessitamos de um tempo 

maior  

de tratamento interior. O seu bem estar é demais importante para nós. 

Caso necessite de uma flexibilidade de horários, agradecemos que nos avise atempadamente, 

para que  

possamos providenciar alternativas ao seu pedido.  

 

Neste último exemplo vocês atribuem a uma causa de força maior (higienização e desinfeção) 

um horário  

de entrar e sair. Depois dizem que é para o bem estar do hóspede. 

 



Dessa forma vocês conseguem tudo na base da diplomacia- Não existe o modo imperativo. 

 

Mas na prática quando temos esses pedido de saída mais tarde, nós alegamos que podemos 

guardar os  

seus pertences na receção, claro que sem custos adicionais. 

 

Caso queiram fazer o check-in antes da hora, porque chegam mais cedo e querem ir na cidade. 

Podem na  

mesma ficar com o bagagem e pertences, guardados na recção isto porque a suite esta em modo 

de  

higienização e desinfeção.  

 

Não utilizo muito a palavra limpeza e troca de roupas, porque pode dar aspeto que o espaço 

hoteleiro é um  

entre e sai, mais parecido com um motel, dos que se alugam á hora. 

 

Posso acrescentar um outro exemplo não imperativo de se pedir ao hóspede para não gastar água  

excessivamente, com uma plaquinha colocada estrategicamente no interior do WC. 

Tipo ;  Poupar água: o caminho para criarmos um mundo melhor. Ajude-nos na sua preservação. 

 

Conclusão: 

Quando forem criar uma lembrete/aviso/norma interna ou outra coisa qualquer, evitem o modo  

imperativo.  

Por exemplo: Sobre as cameras de vigilância, cai bem você colocar a plaquinha cómica “ Sorria, 

você esta  

sendo filmado” 

 

Um pouco longa a minha resposta, mas ela adapta-se na vossa futura conceção de logística 

informática da  

posada Aurora. 

02/11/21, 17:26 - Joaquim Carvalhal: Vou postar em baixo fotos de quadros verticais de 

suculentas que a  



Aurora montou e estamos agora splicando nas paredes das salas dos aposentos do Pouso 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/11/21, 18:31 - Andre Neto: Também tivemos a ideia de colocar quadros desse genero para 

decoração e  

ao mesmo tempo dar uma melhor acústica do som dos quartos , esses estao perfeitos 

02/11/21, 19:08 - +351 916 298 740: Sim vamos informar os hóspedes dessa forma e já temos 

no manual de  

recepção essa informação de ficar com a bagagem do cliente caso queiram entrar mais cedo ou 

sair mais  

tarde mas imaginemos que o cliente não pediu late check out e são 12h15 e o hóspede ainda não 

se dirigiu  

a receção para fazer o check out, como fazemos? Ligamos a perguntar? Ou deixamos passar 

mais tempo? 

02/11/21, 19:12 - +351 916 298 740: Só para estabelecer um limite de tempo que não seja 

incomodo para o  

hóspede nem para nós 

02/11/21, 20:09 - Joaquim Carvalhal: Nunca nos aconteceu uma situação desta de fazer qualquer 

cobrança. 

Quando existia algum pedido (prolongamento) desta natureza, dizíamos de pronto que as suites 

já estavam  

todas reservadas com entradas a partir das 14h30 horário. Não sendo possível satisfazer esta 

solicitação. 

Acontece muito os hospedes quererem prolongar a estadia por mais um ou mais dias Mas, isto é 

pedido de  



diárias completas.  Mas estes pedidos surgem caso eles tenham reservado por uma a duas noites 

e  

gostaram do local.  

 

Também tem outro caso que acontece muito. 

Muitos deixam para o dia da saída, uma visita á algum local que querem conhecer e para não 

levarem  

bagagem no carro, porque vão deixa-lo estacionado em algum local de Paraty, pedem para deixar 

guardado  

os seus pertences na suite.  

Aqui alegam a desculpa que esta em cima postada e se prontificam para guardarem os ditos 

pertences. 

 

Desta forma voces não incorrem num recebimento de "queixa" que esses hospedes possam fazer. 

Por outro lado, como a pousada Aurora tem apenas 8 suites, devem sempre estar aptos a 

receberem  

hospedes de balcão. Porque em Paraty existe muitas movimentações hospedes que trocam de 

pousada  

devido a não ser o que eles pensavam 

Porque receber uns trocados por algumas horas, não é a mesma coisa do que perder uma 

hospedagem  

direta 

02/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: Esqueci-me de colocar algo na anterior mensagem, mas, 

julgo já ter  

falado para voces e se for repetido, ficam as desculpas. 

Quando tiverem que tomar alguma decisão de cobrança extra ou fora do normal ao hóspede , 

pensem na  

máxima. 

 

Devemos explorar o turismo (como atividade) e não o turista. 

 

Pensem que cobrar alguns reais por um serviço extra de "banho de hidromassagem " ou mesmo 

de um ou  



dois pães de queijo, não gera ativos futuros. Gera alguns magros ganhos momentâneos.  

A vossa aposta é sempre no bom nome da pousada Aurora e na captação de clientela direta, sem 

passagem  

por plataformas. 

Alugar em Paraty pelas plataformas, é fácil. Alugar direto, representa 20% menos de comissão 

a pagar aos  

Bookings e Airbnb. 

Pensem bem. 

Se voces conseguirem manter uma taxa de ocupação de 80% da capacidade da pousada Aurora,  

(atualmente é maior) falamos em valores mensais na ordem de 32 mil reais.  

Se for por reserva/ocupação  "boca a boca", voces conseguem não pagar cerca de 5 a 6 mil 

reais/mes de  

comissão. 

Ou seja, 

Conseguem embolsar á mais este valor. É muito dinheiro. 

E uma maneira de o conseguir é tentar ver que um hospede pode ser um bom divulgador e 

vendedor de  

hospedagem da pousada Aurora no tal "boca a boca" ou impeli-lo para que teça um comentário 

menos bom  

num tripadvisor entre outros. 

Esta diferença por vezes é evitado não fazendo o que a Thaiane, a mãe e o irmão fazem. 

04/11/21, 17:36 - Andre Mota Paraty: Uma reclamação que apareceu hoje na página de Paraty: 

04/11/21, 17:36 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

04/11/21, 17:37 - Andre Mota Paraty: E uma das respostas: 

04/11/21, 17:37 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

04/11/21, 18:51 - Joaquim Carvalhal: Resta saber a data da reserva. 

A Lei previa o estado de calamidade pública ate dezembro de 2020. 

Quanto a mim a devolução deveria ser feita de imediato. Com 20 dias de aviso, o aposento seria  

tranquilamente alugado. 

Por isso, deve-se sempre ter um fundo de maneio para uma eventualidade de devolução. 

Pode o hoteleiro não ter o valor para o fazer ou pode mesmo fazer de propósito a demora. 

Criticas são sempre criticas e as negativas condicionam a frequência de boa clientela. 



 

O Andre pai tem como exemplo a gestão feita pelo Manuel Palheirom onde os resultados est 

04/11/21, 18:51 - Joaquim Carvalhal: ... estão a vista. 

04/11/21, 18:53 - Joaquim Carvalhal: Basta ver a pontuação de 7,2 que o espaço dele tem no 

Booking 

https://www.booking.com/hotel/pt/casa-cabrilho.pt-pt.html 

05/11/21, 22:53 - Joaquim Carvalhal:  

https://www.facebook.com/prefeituradeparaty/photos/a.411488802313055/4354411271354

102/ 

07/11/21, 18:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/11/21, 18:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/11/21, 08:00 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/11/21, 08:01 - Joaquim Carvalhal: Cardápio/menu servido num um saveiro onde a filha da 

Roseli  

trabalha 

10/11/21, 11:59 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sr. Joaquim. 

Estou encaminhando a resposta da Dra Macia ,hoje para mim. 

Ela explicou que seu marido sofreu um acidente ,quebrou três costelas e ficou na cama. Ela ficou 

cuidando  

dele que não estão podendo trabalhar, por este motivo esqueceu completamente o contrato e 

que precisa  

do dinheiro do aluguel,  por este motivo suspendeu a colocação das janelas. Me pediu desculpas 

e  que eu  

transmita  suas desculpas ao Senhor e  a seu filho por todo desconforto causado.  

Receba minhas sinceras desculpa.?????? 

10/11/21, 11:59 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

As melhoras para o marido. 

SDS 

10/11/21, 17:51 - Andre Mota Paraty: Boa tarde a todos, vou publicar as despesas do mês (sem 

contar com  

mercearia e renda) para se ter noção dos gastos: 

10/11/21, 17:52 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 



10/11/21, 17:52 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

10/11/21, 17:53 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

10/11/21, 17:53 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

10/11/21, 17:59 - Andre Mota Paraty: Internet o valor tem o acréscimo da instalação, portanto 

no próximo  

mês será mais barato. 

10/11/21, 18:14 - Joaquim Carvalhal: Bom dia sr Joaquim 

10/11/21, 18:14 - Joaquim Carvalhal: Meu marido sofreu um acidente foi atropelado por moto na 

rua  

quebrou 3 costelas e esta sem trabalhar a muitos dias....este aluguel paga o aluguel dos.meus 

filhos que  

estudam em outra cidade... a situacao nao esta facil... 

Por isso desisti de permitir q coloque as janelas...preciso do vlr do aluguel... 

E pq tbm todos os inquilinos aí moraram com os vitrais apenas e.com cortinas.. 

Muitas casas aqui inclusive a casa do meu trabalho so tem vitro sem janelas...o q é muito comum 

aqui no  

Brasil 

10/11/21, 18:14 - Joaquim Carvalhal: E qdo fechei o aluguel as janelas eram somente vitros...peço 

entao a  

gentileza que se o Sr quizer.colocar pode colocar e qdo sair remover as janelas.... 

Pu entao deixar pra descontar no mes em q for sair...os 1500 

Pode ser? 

10/11/21, 18:14 - Joaquim Carvalhal: Qto ao contrato estou fora da cidade em tratamento do 

meu marido... 

Mas assim q voltar ja envio 

10/11/21, 18:14 - Joaquim Carvalhal: Obgd 

10/11/21, 18:14 - Joaquim Carvalhal: Antes de tudo desejo as melhoras para o seu marido. 

 

Quanto a janela, posso mandar aplica-la e quando tiver que lhe entregar a casa, o ultimo mes de 

renda não  

será pago, como forma de compensar este meu investimento. 

è isso correto. 



10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: Boas Almir. 

Espero que voces estejam todos bem. 

Pode avançar com as janelas para a casa do meu filho. 

Quando puder diga.me, quando pode la ir instalar. 

Obrigado 

Abr 

10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: Boa noite 

10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: Tudo bem 

10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

A sua garrafa de vinho esta la a sua espera, conforme o prometido. 

Depois marque o dia para ir instalar. 

10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: OK. 

Sem problemas. 

10/11/21, 21:34 - Joaquim Carvalhal: So hoje é aque a mulher resolveu aceitar pagar estas 

janelas e mesmo  

assim, só é pago por ela no  ultimo mes do contrato 

Mas tudo bem. 

10/11/21, 21:41 - O seu código de segurança partilhado com +351 916 298 740 foi alterado. 

Toque para  

saber mais. 

12/11/21, 18:10 - Joaquim Carvalhal: Polícia investiga morte de designer de moda em Paraty 

https://outline.com/E4G3NA 

12/11/21, 19:30 - Joaquim Carvalhal: Hoje perguntei ao Teteco sobre a viabilidade de se obter 

uma  

maquina de recebimento a debito/credito 

Vou juntar as mensagens trocadas. 

12/11/21, 19:30 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde. 

Espero que esteja bem. 

Antes de mias peço dsculpas por incomoda-lo mais uma vez, mas 

 Preciso de saber uma informação  sobre maquina de passar cartão de débito/credito.  



Minha pergunta. 

Com uma conta bancaria particular pode se pedir uma maquininha desta. 

Outra duvida. 

Tem varias opções de maquinas deste tipo ou tem que pertencer ao banco que trabalhamos. 

Em qualquer dos casos, qual sera a que aconselha. 

Obrigado 

Ate + 

12/11/21, 19:30 - Joaquim Carvalhal: Muito obrigado. 

12/11/21, 19:33 - Andre Mota Paraty: É isso 

12/11/21, 19:33 - Andre Mota Paraty: Os vendedores de rua têm a máquina 

12/11/21, 19:39 - Andre Neto: Ok obrigado é uma dúvida que temos. Aqui em Portugal costuma 

ser do  

banco com qual trabalhamos se não me engano 

12/11/21, 19:40 - Andre Neto: Vimos essa notícia na página de Paraty, Infelizmente 

12/11/21, 19:47 - Joaquim Carvalhal: Voces conseguem ouvir o audio do Teteco? 

12/11/21, 19:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/11/21, 19:49 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

Com uma conta bancaria normal  + CPF ja se pode ter uma maquina 

12/11/21, 19:53 - Joaquim Carvalhal: Deviam rever as informações sobre abertura de 

firma/empresa ou  

mesmo ser empresario em nome individual, porque acho apertado vocs chegarem no inicio de 

fevereiro e  

conseguirem faser algo ate ao final de março. 

12/11/21, 19:54 - Joaquim Carvalhal: *fazer 

12/11/21, 19:58 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

Voltar a falar com o Magarão- 

 

O contrato da Thaiane funda no final de março.  

No incio de abril, o Almir carpinteiro vai aplicar os forros nos tetos da pousada. 

 

Entretanto as vendas para os pacotes da Pascoa, serão eitos ainda no período da Thaiane. 



Mas nesse, caso a vossa firma ja tem que estar operacional. 

 

Também tentarem pesquisar da existência de pacotes para a Pascoa de  de pousadas em Paraty- 

12/11/21, 19:59 - Joaquim Carvalhal: *Pascoa 2022 

12/11/21, 19:59 - Joaquim Carvalhal: So um adendo 

estou com probelma o o meu teclado e por isso as vezes sai +palavras incompletas 

12/11/21, 20:05 - +351 916 298 740: Pelo que entendi, tendo em conra o tempo para tirar a 

documentacao  

vai ser quase impossivel em marco ter uma empresa aberta em nosso nome, so a nossa 

documentacao  

deve estar pronta em marco/abril 

12/11/21, 20:09 - +351 916 298 740: Nao percebo muito sobre o assunto mas pelo que nos 

informamos  

para nao ter o capital minimo de 100 ordenados mínimos preciamos de abrir uma sociedade 

limitada  

unipessoal onde o capital minimo e o socio que decide 

12/11/21, 20:12 - Joaquim Carvalhal: Existe uma diferença temporal entre o que esta escrito, 

(que o  

Magarão falou) na Lei, para o real da burocracia brasileira. 

Por isso, aconselho a se marcar de novo  com o Magarão e saber qual a viabilidade de voces 

tentarem  

legalizar um firma enquanto estão em Portugal e aproveitando o Andre pai, morando em Paraty 

e com o  

CPF tirado. 

 

porque com o Natal, fianl de ano, carnaval e campanha eleitoral, os prazos normais deixam de 

ser  

referencia. 

12/11/21, 20:28 - +351 916 298 740: Ok e melhor falar com ele, podemos marcar 

12/11/21, 21:00 - Andre Neto: Consegui ouvir o áudio. Então é simples, ainda bem 

12/11/21, 21:02 - Andre Neto: Vamos marcar com o André magarao, é o melhor. 

Quanto aos pacotes, o sistema informático que vamos usar (cloudbeds) ele programa essas 

questões  



automaticamente baseado no preço de outras pousadas, ainda não experimentamos mas já 

tivemos uma  

formação via telefone com as funcionalidades dele e essas é uma delas, o que vai ajudar bastante  

inicialmente 

14/11/21, 17:05 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Estas escolhas de gestão de reservas não tenho como opinar. 

Nunca utilizei. 

 

Mas outra coisa: 

Foi discutido recentemente a vontade de voces poderem vender artesanato em Paraty, enquanto 

não  

iniciarem o contrato na pousada. 

Devem ter em conta que voces vão entrar no Brasil como turistas e enquanto não obterem a 

autorização de  

residência, não podem ter qualquer atividade remunerada. 

Claro que não existe uma fiscalização para o trabalho de estrangeiros clandestinos, mas, os 

problemas  

podem surgir se forem denunciados ou se alguma fiscalização camararia atuar nesse sentido. 

 

Claro que isto é muito difícil de acontecer, mas é algo que voces devem ter em conta. 

Claro que se o Andre pai, por ja ter o CPF e se encontrar no Brasil e se abrir uma conta bancaria, 

pode pedir  

a autorização de residência (que pode ser demorada) e como ja tem uma proposta da pousada 

Aurora para  

ser gestor da mesma, é lhe muito fácil poder vender artesanato em Paraty com ou sem licença, 

e voces, (um  

como filho e nora), num caso de fiscalização na rua,  podem alegar que estão apenas ajudando 

este familiar  

direto por motivos de saúde. 

 

Como sempre, os meus alertas não são para desmotivar, mas apenas para estrem prevenidos e 

poderem  

atempadamente  tratar do que for possível. 



14/11/21, 22:40 - Joaquim Carvalhal: Este audio foi o Oswaldo (advogado) que acabou de me 

enviar, com  

informações sobre máquina de cartões 

14/11/21, 22:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/11/21, 22:51 - Andre Mota Paraty: Ok já vou pesquisar 

16/11/21, 12:51 - Joaquim Carvalhal: https://www.dn.pt/sociedade/costa-admite-novas-

restricoes-quanto- 

mais-tarde-atuarmos-maiores-serao-os-riscos-- 

14321792.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=14321792 

16/11/21, 13:12 - Joaquim Carvalhal: É importante estar atento a evolução desta situação. 

Tanto em Portugal como no Brasil os efeitos podem ser significados. 

Portugal vai entrar brevemente no inverno com descidas de temperatura e consequentemente 

maior  

propagação do vírus e aumento de casos. 

O Brasil pelo contrario vai entrar no verão e a tendência é a descida do contagio. 

Aqui vou colocar algo que esta em modo de divulgação em certos meios fechados que até ao 

carnaval, dia 1  

de março, os responsáveis políticos (governadores e prefeitos) onde o carnaval é mais 

comemorado , vão  

encobrir casos de contagio ou óbitos por covid, para poderem recolher os dividendos turísticos. 

Quem ja esta lutando contra são os evangélicos porque são contra o carnaval. 

Mas, isso são apenas considerações para que voces estejam atentos a quaisquer necessidade de 

adaptar os  

planos já traçados. 

Ou seja. 

Estar alerta sem stressar. 

19/11/21, 09:50 - O seu código de segurança partilhado com +351 916 298 740 foi alterado. 

Toque para  

saber mais. 

19/11/21, 20:55 - O seu código de segurança partilhado com Andre Neto foi alterado. Toque 

para saber  

mais. 

20/11/21, 10:04 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



20/11/21, 19:23 - Andre Neto: Boa tarde , estamos a “estudar “ sobre isso, mais logo vamos ver 

com mais  

atenção juntos uma empresa brasileira chamada (contabilizei) que funciona online. 

Para estarmos mais a par quando falarmos com o André Magarao, se na próxima semana der para 

falar com  

ele, perfeito 

21/11/21, 18:00 - Joaquim Carvalhal: No seguimento de se falar com o Andre Magarão, julgo que 

seria bem  

mais célere e esclarecedor se voces formulassem as perguntas/duvidas previamente e fosse 

feio o envio pra  

ele. Desta forma havia mais segurança nas respostas. 

O que acham? 

21/11/21, 18:07 - +351 916 298 740: Pode ser, vamos tratar disso 

21/11/21, 18:11 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

21/11/21, 18:20 - Joaquim Carvalhal: Caso tenham feito pesquisas sobre algum assunto é sempre 

bom citar  

o link. 

Por norma o empresário brasileiro entrega tudo ao "contador" ou "despachante", (contabilista 

em Portugal)  

e não tem o empenho em entender a dinâmica dos acontecimentos. 

Como ele sabe que a minha maneira de atuar é diferente, que sempre procurei saber o porque 

dos pedidos  

que são feitos pelas autoridades oficiais intervenientes, é fácil voces atuarem da mesma forma. 

Desta forma é mais fácil podermos descobrir alternativas que possam satisfazer os entraves 

burocráticos  

cpolocados por eles. 

 

Mas a prioridade é saberem se podem abrir a firma enquanto estão em Portugal, tendo em conta 

apenas  

terem o CPF e o nº de passaporte como documento de identificação. 

Porque um dos requisitos básicos é a autorização de residência ou carteira de estrangeiros, 

documento que  



eu acredito ser difícil vocês conseguirem dentro do período de fevereiro a finais de março de 

e para então  

abrir uma empresa. 

21/11/21, 18:25 - +351 916 298 740: O problema é que em todos os sites que vimos todos eles 

dizem que  

por sermos estrangeiros precisamos de um investimento de 150 mil reais e isso para nós não é 

possível, não  

temos tanto dinheiro 

21/11/21, 18:25 - +351 916 298 740: Temos que arranjar uma alternativa para isso 

21/11/21, 18:33 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

21/11/21, 18:35 - +351 916 298 740: Ou ter como administrador da empresa uma pessoa 

residente 

21/11/21, 18:37 - Joaquim Carvalhal: Esse assunto da outra vez já ficou esclarecido e julgo que 

se voces  

fizerem uma boa busca nos temas discutidos a data, deve la ter alguma alternativa. 

Sinceramente não me lembro bem mas julgo que um amigo meu do RJ, o Jovan, ele deixou algumas  

hipóteses que não necessariamente passam por esta imposição. 

Como eu mudei de telemóvel, muitas mensagens trocadas foram perdidas. tentem ver na atras 

nas  

mensagens que eu reencaminhei. 

21/11/21, 18:37 - Joaquim Carvalhal: para voces 

21/11/21, 18:42 - Joaquim Carvalhal: Então se o problema é ter um administrador residente é 

um caso de  

voces proporem ao Andre pai, se aceita se atravessar como administrador, mas para isso ele 

tem qua abrir  

uma conta bancaria (coisa que pensa fazer esta semana que vem) e dar entrada no seu pedido 

de obtenção  

de autorização de residência, 

Caso ele aceite e da máxima importância voces daqui darem o apoio logístico de pesquisa da 

documentação  

necessária para os órgãos competentes e ele andar o mais rápido possível com estas trataivas. 

21/11/21, 18:46 - Joaquim Carvalhal: Porque se ele entregar ao Andre Magarão para tratar deste 

assunto  



com exclusividade, calculo que ele pedirá uma boa quantia para o efeito. Tanto mais que o Andre 

Magarão  

não tem histórico de tratar de pedidos do genero. 

Alias o Andre pai, sabe quanto investiu para ir duas vezes a Angra dos Reis tratar do CPF. 

 

E parte desta documentação é o próprio que tem que a obter e fazer o envio. 

Foi o que eu fiz com a Aurora, quando ela requereu o seu cartão de residente/estrangeiro. 

21/11/21, 18:48 - +351 916 298 740: Vou pedir ao André para confirmar porque também mudei 

de  

telemóvel o outro avariou e perdi o acesso as conversas anteriores. 

 

Para já temos estas questões vamos continuar a pesquisar mais sobre o assunto para ver se nos 

surgem  

mais. 

 

- É possível abrir empresa somente com passaporte e cpf sem ter residência no Brasil?  

- Quais os documentos necessários para registar a empresa 

- Qual o porte de empresa indicado? (Microempresa ou pequena empresa?) 

- Qual o tipo de empresa mais vantajoso (sem capital mínimo) com investimento igual entre os 

sócios  

- Custos totais de abertura de empresa 

- Custos totais para o sr André maragao nos tratar do processo 

- Quanto tempo leva para a abertura  

 

Os custos de abertura de empresa e o tempo da última vez já nos foi dito mas gostaríamos de 

perguntar  

outra vez para ter mesmo a certeza. 

 

Vamos falar com o sr André sobre esse assunto de ser administrador, penso que é a forma mais 

fácil de  

conseguirmos 



21/11/21, 18:51 - Joaquim Carvalhal: O valor de honorários do Andre Magarão é de reais, valor 

que ha bem  

pouco tempo ele voltou a informar. 

A recuperação destas mensagens antigas são muito importantes, porque partes destas duvidas 

por si  

citadas, estão la respondidas. 

21/11/21, 18:52 - Joaquim Carvalhal: Se não for possível, deve-se fazer novas pesquisas. 

Tentem e depois digam. 

Mas, seria muito importante o Andre pai, depois de ter a conta bancaria aberta, meter pes a 

caminho, sem  

nenhuma demora. 

21/11/21, 18:54 - +351 916 298 740: Vamos falar com ele sobre esse assunto e já dizemos alguma 

coisa  

aqui no grupo 

21/11/21, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Se não for possível recuperar as mensagens antigas trocadas eu tento falar de novo com este 

meu amigo.  

Apesar dele estar na reforma ou aposentado, ele foi técnico muito bem informado, porque era  

representante de um laboratório de medicamentos do RJ e tem um bom circuito de pessoas-. 

 

Mas o importante é voces conseguirem contornar esta imposição e abrirem a vossa firma sem 

grandes  

investimentos de honorários. 

21/11/21, 21:10 - Joaquim Carvalhal: Uma atualização de um assunto sobre vacinas. 

 

O Andre pai tem que ver o sistema de vacinas em Paraty. no caso dele a terceira dose, porque o 

efeito das  

vacinas tem uma duração de imunização até 4 a 5 meses, após a segunda dose..  

Depois desce, mas a imunização de internamento vai além dos 6 a 7 meses. 

 

Em Portugal esta previsto que a 3ª dose chegue ate dezembro apenas dos maiores de 65 anos. 

 



Concluindo. 

É muito importante saber se os residentes (estrangeiros) em Paraty podem entrar no sistema 

de vacinação. 

Não esquecer que o De e Ines, chegam em janeiro e esta informação será também util para eles. 

21/11/21, 21:14 - Andre Neto: Já falei com o meu pai disse que por ele não há problema em ser 

o  

administrador da empresa e eu e a Inês claro cobrimos as despesas e ajuda toda que for preciso. 

A questão que fica para o André magarao  , é se com a administração do meu pai, sendo residente, 

se há a  

necessidade de capital mínimo e quais os documentos/encargos necessários para tal. 

21/11/21, 21:16 - Andre Neto: A minha vacina foi a Jansen, dizem que pode ser mais cedo que 

as outras  

(mas não sei se consigo antes de ir, mesmo assim) 

21/11/21, 21:21 - Joaquim Carvalhal: O Andre pai quando obtiver a residência, continuara a ser 

estrangeiro. 

E a obtenção dessa residência fica pendente do prazo de duração que vai entre a entrada do 

pedido até a  

sua conceção. 

A pergunta (alem de outras) que deve ser colocada ao Magarão é se com o protocolo de entrada 

do pedido,  

pode o Andre pai intervir na qualidade de administrador. 

21/11/21, 21:38 - +351 916 298 740: Certo, li que o residente português no Brasil tem os mesmo 

direitos  

que os brasileiros no que toca a abertura de empresa e tudo o resto, portanto deve ser preciso 

algum  

comprovativo de residência 

21/11/21, 21:40 - +351 916 298 740: Ou seja o sr André quando tiver residência tem visto 

permanente  

certo? Pq é o documento necessário 

21/11/21, 21:45 - Andre Neto: Entretanto fui as mensagens antigas e encontrei esta sobre a 

forma de  

contornar : 

 



 

Estive numa conversa demorada com este meu amigo do RJ, onde me deu algumas dicas sobre a 

melhor  

forma de se contornar a abertura de uma empresa no Brasil, necessária para a emissão de 

faturas (nota  

fiscal no BR), para os hospedes. Quer pela via das plataformas como Booking e outros e também 

a hospedes  

de reservas diretas ou de balcão. Sem a emissão de notas fiscais não é possível efetuar 

contratos com as  

plataformas. 

E para se tratar de qualquer empresa, é necessário tempo e o contrato com a Thaiane, termina 

em 3 de  

outubro.  

Hoje vou tentar saber com o André Magarão, quanto tempo é necessário para abertura de uma 

empresa a  

partir de Paraty. Informação de máxima importância. 

Vou deixar aqui a informação de tópicos sobre sociedades existentes no Brasil que recebi do RJ 

do meu  

amigo Jovan. 

Microempresa(ME) 

Empresa de Pequeno Porte(EPP) 

-------------------------------------------------------------- 

Empresa Individual; Sociedade Unipessoal e EIRELI. 

Sem sócios: 

------------------------------------------------------------------ 

Sociedade Empresária Limitada e SA 

Com sócios. 

---------------------------------------------------------------- 

MEI = micro empreendedor individual. 

Faturamento máximo anual de 81 mil reais 

MEI , pela lei só comporta algumas atividades. 

21/11/21, 21:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



21/11/21, 21:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

21/11/21, 22:18 - Joaquim Carvalhal: Tendo em conta esta ultima informação postada sobre os 

docs onde  

diz : 

" O titular deve se apresentar na junta comercial e mostrar a prova do visto permanente, 

podendo ser  

solicitado o documento fornecido pelo Departamento de Policia Federal, com a indicação do 

numero de  

registro..." 

 

Vai de encontro a aquela ultima pergunta que deixei em cima se é possível abrir uma firma apenas 

com o  

protocolo de entrada do pedido de residência.  

Esta pergunta pode e deve ser feita pelo Andre Magarão, no âmbito do tratamento da vossa 

futura abertura  

da firma. 

Caso a resposta seja positiva, está tudo muito mais facilitado. 

Caso seja apenas com a posse do cartão emitido da residência permanente,  pode demorar de 4 

meses para  

cima. 

21/11/21, 22:19 - Joaquim Carvalhal: Ou seja.  

Deve-se pedir ao Andre Magarão para formular esta pergunta junto a respetiva Junta Comercial. 

22/11/21, 07:51 - Joaquim Carvalhal: Ontem fiz uma pergunta ao Teteco sobre transações com 

cartões de  

credito/debito e junto em baixo a resposta dada. 

 

Também devem pesquisar sobre as formas das vendas feitas por plataformas, nomeadamente 

quais as que  

recebem diretamente dos hospedes e qual a demora que cada uma pratica a pagar ao hoteleiro. 

 

Digo isto para voces terem noção de quanto é importante terem um bom fundo de maneio a 

disposição  

 



Ate + 

22/11/21, 07:52 - Joaquim Carvalhal: Boa noite!  O cartão de débito entra do dia seguinte, o 

cartão de  

crédito 30 dias , mas tem a antecipação que cobra mais uma taxa e entra em 2 dias na conta, 

vale a pena,  

eu uso esse método. 

22/11/21, 13:01 - +351 916 298 740: Ok sr Joaquim, mandamos nos mensagem no grupo de 

contabilidade? 

22/11/21, 18:02 - Joaquim Carvalhal: --------------------  Abertura Conta Itau para Estrangeiros 

--------------------- 

--------------------------- 

Vou colocar em seguida as mensagens que recebi do Andre pai e do print que recebi por chat 

interno do  

Itau: 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Olá pai, no Itaú querem RNE e passaporte tirado no Brasil, 

isso é na  

polícia federal, tento noutro banco? 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Ligaram para a sede e de lá disseram que era preciso esta  

documentação 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: falaste que o teu pai tem conta neste banco? 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Sim, ele disse que por ser português, que há países que o 

passaporte  

serve mas no Brasil não, tem q ser passaporte brasileiro ou tirado no Brasil 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Sim, ele sabia 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Mas essa informação não esta correta, porque nenhum 

estrangeiro  

pode tirar passaporte brasileiro. 

podes tentar noutro banco, mas julgo que devias ir acompanhado com alguem que pudesse dar 

uma  

credibilidade a tua pessoa- 

Vou ver a troca de informação que tive e ja retorno. 

22/11/21, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Ok, passaporte tirado no Brasil ou RNE na polícia federal, 

foi o que o  



moço me transmitiu  depois de falar para a sede. 

22/11/21, 18:06 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/11/21, 18:28 - Joaquim Carvalhal: Resumindo. 

Segundo a informação que recebi do Itau o protocolo do RNE ja é possível tratar da abertura 

da conta, 

 

Posto isso. hoje mesmo o Andre pai e se possível o De e Inês, façam uma boa pesquisa sobre a 

necessidade  

de documentos que são necessários para o pedido de residência do Andre pai.  

https://www.pousodaserra.com/andre1 

 

Qualquer coisa vou estando a tento com o desenrolar das vossas pesquisas. 

Mas este pedido deve ser feito o quanto antes, para que possa o Andre pai, poder ser o 

administrador da  

firma, 

Enquanto isso não tiver conta bancaria não pode rer uma maquina de cartões. 

22/11/21, 18:30 - Andre Mota Paraty: Pois eu li várias vezes e não estava a entender se bastava 

o protocolo  

ou se era preciso o protocolo mais tudo que estava listado a seguir. 

22/11/21, 18:31 - Andre Mota Paraty: Ok, obrigado 

22/11/21, 18:56 - +351 916 298 740: Quando entro na polícia federal e faço pedido para 

residencia e crnm  

aparece me várias opções 

22/11/21, 18:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

22/11/21, 18:56 - +351 916 298 740: E por reunião familiar? 

22/11/21, 19:01 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/11/21, 19:04 - Joaquim Carvalhal: O Andre pai, não tem familiares diretos ascendentes ou 

descendentes  

no Brasil. 

Quando ele tiver a RNE dele e o De la chegar, poderá pedir a RNE dele sob esta concessão. A 

Ines, não tera  

este diretio. 



22/11/21, 19:08 - Joaquim Carvalhal: Neste momento o Andre pai é portador de 99% dos 

documentos para  

dar entrada. Talvez fotos e pouco mais. E vamos a ver se vão pedir o contrato de arrendamento. 

Mas deve com a máxima de urgência tentar saber junto da PF de Angra, ou por email ou por 

telefone, como  

pode fazer o o pedido ou o agendamento. 

Se tiver que la ir pessoalmente para se informar será mais caro. 

22/11/21, 19:08 - O seu código de segurança partilhado com Aurora foi alterado. Toque para 

saber mais. 

22/11/21, 19:11 - +351 916 298 740: Certo, então as minhas opções para ter residência é ter um 

contrato  

ou entrar como sócia da empresa? 

22/11/21, 19:12 - +351 916 298 740: Aqui vai o formulário a ser preenchido para a residência:  

https://servicos.dpf.gov.br/sismigra- 

internet/faces/publico/tipoSolicitacao/permanenciaRegistroEmissaoCie.seam 

22/11/21, 19:13 - Joaquim Carvalhal: Um contrato sim. Sócia, tem que ver as solicitações para 

estrangeiros,  

Não tenho em mente sem fazer consulta. 

22/11/21, 19:16 - +351 916 298 740: Boa, entao se com um contrato da é a forma mais simples 

para mim 

22/11/21, 19:24 - Joaquim Carvalhal: Claro que tanto para si como para o De, um contrato será 

o mais  

direto e eu faço isso pela pousada. 

22/11/21, 19:39 - Joaquim Carvalhal: Só um adendo. 

Sobre o tratamento a ser dado na obtenção do RNE, todo o serviço feito ate agora, bem como 

o  

preenchimento do formulário, o Andre pai pode dizer que foi o Dr. Oswaldo que fez estes 

tratamentos  

preliminares e só falta agendar a entrega dos mesmos na PF. 

Aqui a intervenção do Andre Magarão é quase nula, podendo apenas fazer o acompanhamento do 

Andre  

pai a PF, ou mesmo lhe dar uma carona numa das idas que fz constantemente a aNGRA. 



22/11/21, 19:40 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao preenchimento do formulario, qualquer 

dificuldade que eu  

possa ajudar, ´s so dizerem. 

22/11/21, 20:08 - Joaquim Carvalhal: Qto ao contrato estou fora da cidade em tratamento do 

meu marido... 

Mas assim q voltar ja envio 

22/11/21, 20:13 - Joaquim Carvalhal: Esta mensagem em cima é da Marcia, que enviou em 9 de 

novembro.  

Só para alertar que pode eventualmente a PF - pedir o contrato ou copia dele. 

Convém voltar a pedir a Marcia o envio do mesmo com redireccionamento deste pedido para A 

Sula e na  

pior das hipóteses ter que se deslocar a Ubatuba para o levantar. 

23/11/21, 07:57 - Joaquim Carvalhal: Boas Sales. 

Ontem o Andre foi ao banco mas não conseguiu abrir a conta, porque falta um documento dele 

que vai ter  

que tirar na Policia Federal de Angra dos Reis. É o RNE registro nacional de estrangeiros. 

 

Ele ja possui a quase totalidade dos documentos porque o Oswaldo advogado já tinha tratado 

deles ha  

algum tempo, alias o Ande ainda estava em Portugal. 

Mas a finalização pode ser preciso a intervenção do Andre Magarão. 

Ouyra coisa que ele vai precisar +e do contrato da casa da Marcia, falei ontem com o Andre para 

apertar a  

Marcia e a Sula, no sentido de entregarem o dito contrato. 

 

Um bom dia e obrigado por tudo. 

23/11/21, 13:59 - Joaquim Carvalhal: https://www.youtube.com/watch?v=wCYsJGO3XYc 

23/11/21, 13:59 - Joaquim Carvalhal: O melhor video sobre Paraty que eu assisti (há outros, mas 

este é bem  

pormenirizado) 

Obrigadão. 

Vou repassar para o Andre e a restante tribo. 

Valeu 



23/11/21, 14:02 - Andre Neto: Esse ainda não vi , vou ver com a Inês 

23/11/21, 14:18 - Joaquim Carvalhal: Este video descreve bem o meio citadino (urbano) de 

Paraty. 

A postagem dele nas vossas redes sociais, pode auxiliar num futuro próximo uma mais valia para 

a analise  

de quem vai analisar o vosso pedido de residência. 

24/11/21, 08:54 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Ontem a noite estive falando via zap com o Sales onde ele disse-me que esteve falando com o 

Ande  

Magarão sobre a RNE - registro nacional de estrangeiros, e o Magarão disse que a mesma seria 

tratada na  

Receita Federal de Volta Redonda.  

Julgo que ele esta equivocado, porque pelas informações que obtive recentemente com uma 

pessoa ao  

consulado brasileiro do Porto ( jã esta na reforma, ou seja não esta no ativo) conformou o que 

eu ja sabia,  

que o orgão competente a a Policia Federal da zona de residência do estrangeiro. 

 

Por outro lado, quando foi feito o tratamento do pedido da Aurora  realmente foi em Volta 

Redonda, mas  

na PF- Policia Federal. 

A PF- policia Federal de Angra dos Reis, foi inaugurada após a emissão do RNE da Aurora, e a 

partir daquela  

data, todos os assuntos de estrangeiros que eram tratados em Volta Redonda, passou para 

Angra. 

 

Também a Receita Federal trata de assuntos relacionados com finanças e outros aspetos fiscais. 

Alias, o link do formulario enconta-se no link da PF e não na Receita Federal. 

 

Por isso, eu acho melhor marcar um encontro via zap com o Magarão sobre este assunto, mas, 

convinha o  

Andre pai ter o formulário preenchido. Porque neste momento não se sabe ainda se o mesmo 

pode ser  



entregue via on line ou se presencialmente. 

 

Quando acharem por bem, sinalizem com o que pretendem fazer 

 

Ate+ 

24/11/21, 12:12 - +351 916 298 740: Bom dia vo, fiquei sem carregador do telemovel e estou a 

responder  

pelo número da Ines, logo já compro outro. 

  

Tive a ver e o formulário parece ser entregue via online.  

Chega numa parte do formulário que pede informações acerca do endereço comercial. Vou deixar 

a foto de  

exemplo: 

24/11/21, 12:12 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

24/11/21, 12:13 - +351 916 298 740: Ou seja, essas informaçoes que pedem de endereço 

comercial, são  

para responder com os dados da Pousada Aurora, certo? 

24/11/21, 13:08 - Joaquim Carvalhal: Boas De 

Sem problemas. 

Esse formulário para ti e a Inês só convem ser preenchido e entregue na semana seguinte a 

vossa chegada. 

Nesta primeira fase vocês vão entrar apenas como turista. 

 

Agora, quem deve acelerar a entrega deste formulário EO o André pai, porque sem o protocolo 

do mesmo  

não consegue abrir conta bancária. 

Falta ainda citar que para ser vosso administrador da firma a ser criada, deve ser portador ou 

do protocolo  

do pedido do RNE ou do cartão definitivo. 

24/11/21, 13:14 - Joaquim Carvalhal: Ou seja  

Sem o protocolo do RNE e ou o próprio cartão do André pai, as contas bancárias e a vossa firma, 

poderá  



impancar. 

24/11/21, 13:46 - Joaquim Carvalhal: Caso achem necessário, eu posso no final do dia, tipo 21h30 

de  

Portugal. falarmos todos(Andre pai, De e Ines) por aqui, se estiverem disponíveis. 

Depois confirmem. 

24/11/21, 16:42 - Andre Neto: Sim eu entendi , o nosso só será feito depois . A minha questão 

foi para  

entender para ajudar o meu pai a preencher, ele já conseguiu.  

O tratamento agora tem de ser em Angra sim. 

24/11/21, 16:43 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

24/11/21, 16:43 - Andre Neto: Se for possível marcar encontro com o magarao então via zap 

para esclarecer  

o resto , seria otimo. Mas a Inês hoje saí tarde do trabalho (00h) . Se fosse para amanhã a 

partir das 20h de  

Portugal seria o ideal 

24/11/21, 16:44 - Andre Neto: Ou numa outra data que estejamos todos disponíveis 

24/11/21, 16:46 - Andre Neto: Isto mais para saber que documentos são precisos levar a Angra 

e se  

estamos no caminho certo, depois é só o meu pai agendar na polícia federal para la ir entregar 

e assinar 

24/11/21, 18:35 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar amanha, sem problemas. Entre as 21h30 e 

22h00, seria  

uma boa hora. 

Quanto ao Magarão,  vou tentar, mas daqui a pouco deixar uns tópicos aqui para melhor 

entendimento,  

sobre a obtenção do RNE do Andre pai ou mesmo depois da naturalização. 

Ate lerem o que eu vou colocar e entenderem não se deve falar com Magarão. 

Ate já 

24/11/21, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Sobre o Magarão. 

Julgo que ja tinha deixado escrito algures, que considero o Magarão muito profissional e 

cumpridor das  

tarefas que se propõe a fazer. Porem, cobra sempre valores para qualquer tipo de serviço, por 

menor que  



seja e existem valores cobrados que podem ser evitados. Conforme colocarei no ultimo 

paragrafo. 

 

 

Ele e a irmã trabalham na Prefeitura. pelo menos foi esta informação que colhi. 

Tem um escritório de contabilidade que no meu tinha a dita irmã dele também como sócia e quem 

fazia o  

horário direto no escritório era um filho dele. 

Alem da contabilidade ele presta vários serviços ligados a legalização propriedades e aberturas 

de firmas. 

Por isso, já lhe foi pedido para ele tratar da contabilidade futura do De e Inês, bem como tratar 

da  

legalização da firma/sociedade, cujo valor de honorários pediu 1.600 reais. Não sei se vai manter 

este valor,  

porque a inflação ja vai nos dois dígitos. 

Alem disso, el cobrou 300 reais ou 350, já não me lembro para fazer o contrato de arrendamento 

da casa do  

Andre- Claro que esse valor poderia ser evitado, porque seria a Sula, que deveria fazê-lo. Mas 

optei pelo  

Magarão, porque eu pedi ara o Magarão incluir uma clausula de rescisão unilateral a favor do 

Andre pai, e  

que foi prontamente aceite. 

 

último paragrafo. 

Mas vamos agora ao assunto do processo do Andre pai. 

Desde o início que eu disse ao Magarão que o Oswaldo advogado, que ele conhece, trataria da  

naturalização do Andre pai e de todo assunto relacionado com o mesmo, de forma “pro bono” ou 

seja,  

gratuita- 

 

Ora como vimos a quase totalidade da documentação que o Andre pai necessita, foi tratada 

previamente  



enquanto estava ainda em Portugal. Faltará apenas o contrato de arrendamento que a Marcia 

ficou de  

enviar, mas, que ainda não o fez. Mas como paguei os 300 reais ao Magrão para fazer o dito 

contrato eu  

hoje faço pressão (através do Sales) para ele tentar pressionar a Marcia.  

Assim, já vi que o Andre pai já conseguiu enviar o formulário on line e torna-se necessário fazer 

o  

agendamento para se deslocar a PF  Policia Federal de Angra dos Reis e pagar a GRU -  Guia de 

recolhimento  

da União. 

Aqui nesta fase a intervenção do Andre Magarão ja se torna necessária, apesar que ser simples 

estas  

tarefas, mas para quem esta fazendo isso pela primeira vez, fica complicado. 

 

Apesar de ser um pouco complicado esta exposição, posso resumir o seguinte. 

Posso falar com o Andre Magarão que todo o processo da obtenção da documentação do Andre 

pai para a  

obtenção da RNE, foi conduzida pelo Oswaldo advogado e por um amigo meu, funcionário 

reformado do  

consulado brasileiro de Portugal.  

Assim, ele compreendera que não houve um profissional a cobrar honorários.  

Vou deixar aqui o link para fazer o agendamento na policia federal, uma vez que voces ja tem o 

numero de  

requerimento. 

 

Caso tenham ficado com alguma dúvida, coloquem no retorno. 

https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar 

Neste link em baixo e para o pagamento da GRU 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

24/11/21, 20:27 - +351 916 298 740: Já se pode fazer o agendamento ou é melhor aguardar 

pelo contrato  

tendo em conta que vai ser necessário entregar na PF? 

24/11/21, 20:53 - Joaquim Carvalhal: Ines, não entendi ... 



24/11/21, 20:54 - Joaquim Carvalhal: Quer dzer do agendamento do formulario do Andre pai. É 

isso? 

24/11/21, 20:55 - Joaquim Carvalhal: Ops... É Ines ou o Dé usando o telemóvel dela? 

24/11/21, 20:56 - Andre Neto: Foi a Inês que perguntou, eu já tenho o meu comigo esqueci de 

avisar. 

Penso que a Inês esteja a perguntar pelo agendamento do meu pai sim, se deve ser feito já ou 

será melhor  

aguardar pelo contrato da Márcia 

24/11/21, 20:56 - +351 916 298 740: Sim é isso 

24/11/21, 21:01 - Joaquim Carvalhal: Então. 

Por uma questão de princípios, julgo que o melhor era se falar com o Magarão, informando da 

atual  

situação do pedido do RNE do Andre pai. 

Digo isso porque vai ser preciso pagar a GRU e ser complicado para o Andre uma vez que ele 

ainda não tem  

conta bancaria, 

Por outro lado, depois de tudo certinho (agendamento+pagamento da GRU) vai ser necessário ir 

a Angra e  

na Policia Federal é sempre bom o andre pai ir acompanhado por um profissional, neste caso o 

Magarão. 

24/11/21, 21:03 - Joaquim Carvalhal: Caso voces achem bem, hoje mesmo podemos tentar 

agendar uma  

chamada via zap pelo grupo em que esta o Andre Magarão e eu lhe explicar como chegamos ate 

aqui. 

Mesmo que a Ines não possa, mas para este caso, julgo que adiantaríamos muito falar ainda hoje. 

 

O que acham?? 

24/11/21, 21:04 - +351 916 298 740: Por mim tudo bem 

24/11/21, 21:05 - Andre Neto: Sim por mim pode ser 

24/11/21, 21:06 - Joaquim Carvalhal: Falta o Andre pai. 

24/11/21, 21:08 - Joaquim Carvalhal: Também se quiserem podemos falar previamente pelo 

nosso grupo,  

antes de se falar com o Magarão no grupo de contabilidade.  



Pelo menos eu colocava verbalmente o que em cima esta escrito. 

 

Eu, neste momento estou disponível. 

Aguardo o vosso retorno. 

24/11/21, 21:11 - Andre Neto: Ótimo, por mim ok 

24/11/21, 21:11 - Andre Mota Paraty: Enviei mensagem ao Magarão por causa do contrato e não  

respondeu 

24/11/21, 21:12 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Querem falar agora ou mais tarde.? 

24/11/21, 21:13 - Andre Mota Paraty: https://rnebrasil.com/ 

24/11/21, 21:14 - Andre Mota Paraty: Encontrei já pouco está empresa que trata dos assuntos 

todos e  

puder ficar mais em conta, vou ver com atenção 

24/11/21, 21:15 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar sobre isso, mas nesta altura do campeonato, 

não sera  

uma mais valia para voces. 

24/11/21, 21:18 - Joaquim Carvalhal: Andre pai, Queres iniciar a chamada viz este grupo, uma 

vez que o De  

disse em cima que esta disponivel. 

 

Era bom que a Ines também pudesse, mas depois o De lhe passa o teor da nossa conversa, 

 

Aguardo 

24/11/21, 21:20 - Andre Mota Paraty: Sim, podemos falar 

24/11/21, 21:22 - Iniciou uma chamada 

24/11/21, 21:29 - Andre Mota Paraty: Só um bocadinho q já volto 

24/11/21, 21:37 - Andre Neto: Ok 

24/11/21, 21:38 - ?Andre Mota Paraty iniciou uma chamada 

24/11/21, 21:53 - Iniciou uma chamada 

24/11/21, 22:02 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

24/11/21, 22:08 - Andre Neto: focalizarte.com.br 



24/11/21, 22:45 - Andre Neto: Em falta: 

 

Pagar GRU ( Através de conta brasileira ) 

Fotos 3x4 ( Fundo deve ser branco ) 

Agendamento na Policia Federal de Angra  

 

Link agendar Policia federal: https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/horario?codigo- 

validacao=30B0961A9F1613FD887AD4294612464C&url- 

origem=https:%2F%2Fservicos.dpf.gov.br%2Fsismigra-internet%2Fhome.seam 

 

Link pagamento GRU: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

 

 

Depois de agendado, estes são os Documentos necessários a levar: 

(O original e a cópia de cada um) 

 

- Requerimento Impresso; 

- Fotos 3x4; 

- Certidão nascimento para menores de 18 anos; 

- Certidão de casamento para quem for casado; 

- Comprovantes de capacitação financeira própria; 

- Comprovante de pagamento das taxas de solicitação ( GRU ); 

- Passaporte e documento de identidade (ambos devem ser válidos); 

- Apresentação de Redes Sociais, pedido realizado pela XIX da portaria Interministal nº3/2018; 

- Formulário preenchido no site da Policia Federal (deve estar tudo correto ); 

- Antecedentes criminais; 

24/11/21, 23:11 - Iniciou uma chamada 

24/11/21, 23:15 - Andre Neto: -Imprimir documento enviado de agendamento para o mail  + o 

documento  

"agendamento.pdf" enviado para o grupo #contabilidade pousada ( sem isso nao atendem na 

sexta-feira ) 



24/11/21, 23:44 - Andre Mota Paraty: Ok obrigado 

24/11/21, 23:55 - Andre Neto: A Inês também já deu o ok para Terça feira (dia 30) as 22h . 

25/11/21, 00:00 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Vamos tentar que na sexta-feira o Andre pai va com o Magarão tratar da RNE na PF de Angra 

dos Reis. 

Depois será importante que o Andre pai consiga abrir a conta no Itau ou noutro banco qualquer. 

 

Ate terça feira, tentem achar uma solução em que seja possível o Andre pai ser o administrador 

de uma  

firma/sociedade para voces. 

 

Mandem sempre. 

25/11/21, 20:55 - Andre Mota Paraty: Boa tarde a todos, só para dizer  que a documentação 

está toda  

preparada  para amanhã 

25/11/21, 21:12 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

Vão sair cedo? 

25/11/21, 21:12 - Andre Mota Paraty: 7.30 

26/11/21, 17:00 - Andre Mota Paraty: Oi 

26/11/21, 17:00 - Andre Mota Paraty: *Resposta automatica*  

4.4 – Reunião Familiar 

*Após juntar todos os documentos solicitados deverá ser agendado para a apresentação junto 

a PF. 

 

• Preencher formulário e imprimir: https://servicos.dpf.gov.br/sismigra- 

internet/faces/publico/tipoSolicitacao/permanenciaRegistroEmissaoCie.seam?cid=12052 

• Preencher formulário de agendamento e imprimir :https://servicos.dpf.gov.br/agenda- 

web/acessar?_ga=2.175463653.653951660.1609853854-1368852904.1606756834 

• Original e Cópia nítida completa do passaporte ou do documento de viagem equivalente; 

• Inscrição consular (Consulado) ou Certidão de Nascimento ou casamento traduzida por 

tradutor  

juramentado; 



• Atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, legalizado junto à 

repartição  

consular brasileira no país em que foi expedido, e traduzido por tradutor público juramentado 

no Brasil, ou  

expedido por seção consular no Brasil;  

• Prova do grau de parentesco entre o chamante e o chamado: 

*certidão de nascimento, ou  

*casamento, ou  

*Documento hábil que comprove ser o chamante responsável pelo chamado; 

• Cópia autenticada do documento de identidade do chamante (carteira de identidade 

brasileira ou  

cédula de identidade de estrangeiro); 

• Declaração de compromisso de manutenção, subsistência e saída do território nacional, 

em favor  

do chamado, enquanto este permanecer no Brasil, com firma reconhecida;  

https://drive.google.com/file/d/1yk_yB0ywxCDIzNQmJ_HrK_re7rJ5Swo_/view   

• Prova de meio de vida e de capacidade financeira do chamante para sustentar o chamado; 

• Certidão negativa antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de 

nacionalidade ou  

onde tenha residido nos últimos cinco anos  

• Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato – ANEXO XIX  

• https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/declaracoes-e-

formularios/declaracao- 

eletronica-e-demais-meios-de-contato.pdf  

• Comprovante de residência Original ou cópia autenticada: 

*água, luz ou telefone fixo, caso não esteja em nome do requerente, trazer a declaração do 

proprietário  

com firma reconhecida em cartório declarando que o requerente reside no endereço informado;  

https://drive.google.com/file/d/1usZEqDLNQ20DQxN_BBRIcBXOVPnqO7Bd/view?usp=shari

ng  

*Ou contrato social de locação do imóvel em nome do requerente com firmas reconhecidas em 

cartório; 



*Ou contrato de compra e venda do imóvel em nome do requerente com firmas reconhecidas em 

cartório. 

•  Uma foto 3x4 coloridas, com fundo branco;  

• Comprovantes originais dos pagamentos das taxas respectivas:  

de autorização de residência (R$ 168,13 – Código 140066) e  

de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório (R$ 204,77 – Código 140120)  

https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=9 

• Declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, 

nos cinco  

anos anteriores à data da solicitação. http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/ce dula-de-

identidade- 

de-estrangeiro/formularios-e-modelos-1/declaracao-ausencia-de-antecedentes-criminais.pdf  

• Declaração, sob as penas da lei, de que o familiar chamante reside no Brasil.  

https://drive.google.com/file/d/1x7pwEa74OTlNFjTgEmY47qRAFMrAte8Q/view?usp=sharin

g  

• Declaração, sob as penas da lei, subscrita pelo chamante e chamado, que não está 

presente  

nenhuma das causas de perda de autorização de residência previstas no art. 135 do Decreto nº 

9.199, de  

2017. https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/declaracoes-e-

formularios/declaracao-sob-as- 

penas-da-lei-que-nao-esta-presente-nenhuma-das-causas-de-perda-de-autorizacao.pdf 

26/11/21, 17:04 - Joaquim Carvalhal: Estou de saida para o Porto. 

Mas o teu pedido não é reunião familiar e sim residência para ser gestor, segundo o documento 

que eu fiz  

para gerires a pousada. 

26/11/21, 17:05 - Joaquim Carvalhal: Se puderes explicar melhor ... 

26/11/21, 19:20 - Joaquim Carvalhal: Ja cheguei ao Porto  

 

Precisava mais pormenores como correu este atendimento, o que foi falado. 

Pode ser? 

Pode ser mesmo por aqui- 



26/11/21, 19:56 - Andre Mota Paraty: Então foi assim: veio ter cmg pediu a pasta dos 

documentos e foi ler,  

perguntou se era a primeira vez que eu ia lá, depois chamou-me para a sala,  disse que faltava o  

comprovante do meio de vida/capacidade financeira, estava na pasta que pode dei, leu e disse 

era preciso o  

CNPJ e documentos da pousada 

26/11/21, 20:00 - Andre Mota Paraty: Comecei a escrever o que era necessário e então disse 

pra guardar no  

NR da policia ali afixado no celular e mandar mensagem para o zap 

26/11/21, 20:04 - Andre Mota Paraty: Ao abrir o zap pediu o celular e passou a informação 

26/11/21, 20:06 - Andre Mota Paraty: E disse que faltava o contrato de casa, tua identificação, 

xerox de  

todas a páginas do meu passaporte 

26/11/21, 20:06 - Joaquim Carvalhal: Esse ultimo paragrafo não entendi.  

"NR" 

Mandar mensagem para o zap 

26/11/21, 20:07 - Andre Mota Paraty: Disse: ali na porta tem o número da policia para guardar. 

26/11/21, 20:10 - Andre Mota Paraty: Guardei nos contactos e mandei mensagem no zap , a 

partir daí foi  

ele escreveu e escolheu os passos a dar 

26/11/21, 20:11 - Joaquim Carvalhal: Então deste o teu nº de contato do zap e ele te enviou para 

o teu  

celular. Foi isso? 

26/11/21, 20:11 - Andre Mota Paraty: Sim 

26/11/21, 20:12 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

O Magarão entrou contigo? 

26/11/21, 20:14 - Andre Mota Paraty: No fim disse que tinha q levar o comprovante do 

pagamento da  

autorização de residência, 168,13 reais, do CRNM a estava pago n era preciso. E mais nada 

26/11/21, 20:16 - Andre Mota Paraty: O Magarão foi estacionar o carro, ligou dizendo q estava 

ali, já estava  

qse no fim, aquilo foi rápido. 

26/11/21, 20:17 - Joaquim Carvalhal: Então não teve nenhuma intervenção com o PF 



26/11/21, 20:17 - Andre Mota Paraty: Não 

26/11/21, 20:18 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

26/11/21, 20:19 - Andre Mota Paraty: O Magarao ficou com a pasta das cópias e com esta 

informação do  

polícia pra estudar 

26/11/21, 20:20 - Joaquim Carvalhal: Mas recapitulando. 

Tens como listar a documentação que falta numa mensagem só, logo aqui em baixo. para que eu 

possa  

enviar para o Oswaldo. 

26/11/21, 20:21 - Joaquim Carvalhal: Ou é aquela relação que mandaste em cima? 

26/11/21, 20:21 - Joaquim Carvalhal: * relação com todos aqueles documentos que mandaste em 

cima. 

26/11/21, 20:22 - Andre Mota Paraty: É aquela relação mais Xerox da tua identidade e  

comprovante da  

minha morada, tipo o contrato 

26/11/21, 20:23 - Joaquim Carvalhal: Sera melhor falarmos com o Magrão, uma vez que não se 

trata de  

reunião familiar. 

Podes dizer como surgiu este topico de reunião familiar?  

Ou seja, foi o PF que falou de reunião familiar? 

26/11/21, 20:24 - Andre Mota Paraty: Foram as escolhas do polícia 

26/11/21, 20:25 - Andre Mota Paraty: *Resposta automatica*  

*Unidade de Polícia de Imigração da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis* 

 

Este é um atendimento automático, para prestar informações preliminares ao estrangeiro e 

despachante. 

 

Digite *"A"* ou *ESTRANGEIRO* para assuntos de imigração 

 

Digite *"B"* ou PSP para assuntos de embarcações 

26/11/21, 20:25 - Andre Mota Paraty: Ele estava no meu celular e escolheu A 

26/11/21, 20:26 - Joaquim Carvalhal: Coreto. 



Mas não se trata de reunião familiar, uma vez que eu como teu pai resido em Portugal. motivo 

pelo qual tu  

estas indo para o Brasil para assumires a gest 

26/11/21, 20:26 - Joaquim Carvalhal: gestão da Pousada. 

26/11/21, 20:27 - Joaquim Carvalhal: Se a escolha foi A, esta correto. 

O que não esta correto é a reunião familiar. 

26/11/21, 20:27 - Andre Neto: -Comprovante meio de vida/financeiro  

-CNPJ 

-Documentos da pousada  

-Contrato da casa  

-Identificação do avô  

-Xerox todas as páginas do passaporte do meu pai  

-comprovante do pagamento da autorização de residência, 168,13 reais 

 

Pelo que entendi , falta isso . 

 

Quando ao tópico de reunião familiar , pelo que pesquisei só essa opção é válida para o assunto 

em causa.  

Ou seja, é a única opção no formulário. Vou enviar um exemplo: 

26/11/21, 20:28 - Joaquim Carvalhal: Eu conheço o formlario. 

26/11/21, 20:28 - Joaquim Carvalhal: Mas, vamos a um exemplo concreto. 

26/11/21, 20:29 - Joaquim Carvalhal: Chega um estrangeiro e escolhe a opção A. 

Mas este estrangeiro, não tem nenhum vinculo familiar no Brasil. 

26/11/21, 20:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

26/11/21, 20:30 - Andre Mota Paraty: *Resposta automatica*  

Atendimento ao ESTRANGEIRO 

 

Digite o número referente ao assunto do seu atendimento: 

 

1 - Registro com VISA APPLICATION FORM  

2 - Registro com Publicação no Diário Oficial da União (D.O.U) 



3 - Autorização de Residência  

4 - Reunião Familiar  

5 - Prorrogar Estada no Brasil (Turista) 

6 - Renovação/Substituição da CRNM  

7 - 2° via da CRNM   

8 -  Consultar Andamento do Processo da CRNM 

9 - Entrega de CRNM 

10 - Renovação do Protocolo de Atendimento já realizado / Emissão de certidão SISMIGRA 

11 - Solicitar Alteração de Endereço 

12 - Pedido de Naturalização 

13 - Pedido de Refúgio 

14 - Solicitar Restituição de Taxa  

15 - Falar com Agente de Imigração 

 

Para mais informações: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao 

26/11/21, 20:30 - Andre Mota Paraty: Foi aqui que escolheu 

26/11/21, 20:30 - Joaquim Carvalhal: Mas quer a residir no Brasil, mas tem um contrato para 

trabalhar na  

pousada  Aurora. 

Como ele é enquadrado para obetr o visto. 

26/11/21, 20:31 - Joaquim Carvalhal: A escolha é a nº 3 

26/11/21, 20:31 - Joaquim Carvalhal: e não a nº 4 

26/11/21, 20:31 - Joaquim Carvalhal: Mas quem fez a escolha foi o PF ou foste tu (Andre pai) 

26/11/21, 20:32 - Andre Mota Paraty: E a autorização de residência  também está incluída no 

processo 

26/11/21, 20:33 - Joaquim Carvalhal: Não pode existir reunião familiar eu não estando a ahbitar 

no Brasil. 

26/11/21, 20:33 - Andre Mota Paraty: Todas as escolhas foram dele 

26/11/21, 20:33 - Andre Mota Paraty: Ele entregou o tlm no fim 

26/11/21, 20:33 - Joaquim Carvalhal: Ele pegou no teu telemovel? 

26/11/21, 20:33 - Andre Mota Paraty: Sim 



26/11/21, 20:33 - Joaquim Carvalhal: E ficou sempre ao teu lado ou saiu da tua vista com ele 

26/11/21, 20:35 - Andre Mota Paraty: Eu ia escrever o que era necessário e ele preferiu 

escrever no tlm,  

esteve sempre de frente pra mim mas escreveu meio de lado 

26/11/21, 20:37 - Joaquim Carvalhal: Como meio de lado.  

Podes dar mais pormenores, tipo: 

Tinha algum pc ou portátil em cima da mesa,.? 

Sentiste se ele enviou alguma mensagem do teu telemóvel? 

Viste se ele tomou dados do aparelho que vem nas definições? 

26/11/21, 20:37 - Andre Mota Paraty: Não, não fez nada de suspeito 

26/11/21, 20:39 - Joaquim Carvalhal: Acho estranho esta atitude. 

Ele escrever para ti uma coisa que esta nas informações. 

Fez perguntas do foro politico, redes sociais ou por ai fora, 

26/11/21, 20:39 - Andre Mota Paraty: Era muita informação a passar e foi o modo mais rápido, 

26/11/21, 20:39 - Andre Mota Paraty: Nem chegou a redes sociais 

26/11/21, 20:39 - Andre Mota Paraty: Não fez qse nenhuma pergunta 

26/11/21, 20:41 - Joaquim Carvalhal: E tens a certeza que ele ao pegar no teu aparelho não 

verificou o tipo  

de grupos que aparece na abertura do zap? 

26/11/21, 20:41 - Andre Mota Paraty: Não teve tempo 

26/11/21, 20:41 - Andre Mota Paraty: Isso foi feito praticamente a minha frente pra eu ver 

26/11/21, 20:42 - Joaquim Carvalhal: Mas o zap quando abre na pagina principal surge os nossos 

contatos  

ou grupo que pertencemos. 

26/11/21, 20:42 - Andre Mota Paraty: E mesmo q tenha os contactos não tem nada de mal 

26/11/21, 20:43 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

26/11/21, 20:43 - Andre Mota Paraty: Não houve nada de estranho 

26/11/21, 20:43 - Andre Mota Paraty: Ele pra não perder tempo passou a informação para o tlm 

e fez as  

escolhas e eu estava a ver 

26/11/21, 20:44 - Andre Mota Paraty: Não conseguia ler mas vi o que estava a fazer pq foi com 

o ecrã  



virado pra mim 

26/11/21, 20:46 - Joaquim Carvalhal: Bem, o melhor sera falarmos no grupo do Magarão, para 

ver o que ele  

acha. 

 

Porem, uma coisa tem que ser dita para o PF. É que eu como brasileiro não resido no Brasil e a 

ultima vez  

que estive no Brasil foi ha cerca de 8 anos. Coisa que ele pode verificar na hora. 

 

Bem vou, jantar que opessoal esa a espera. 

Porem, mesmo hoje ou quando voces quiserem pode-se tentar falar com o Magarão. 

Fico a vossa disposição. 

 

Julgo que é melhor o Andre pai e De, agendarem. 

Mas, tudo deve ser feito o quanto antes, porque pode demorar mais do que o previsto. 

26/11/21, 20:47 - Andre Mota Paraty: Bom jantar para todos, já falo com o Dre 

26/11/21, 22:08 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Ja regressei e fico ao dispor 

26/11/21, 22:16 - Andre Neto: Falei com o meu pai ele diz que vai estar com o Magarao na 

segunda-feira e  

pode combinar para falarmos todos 

26/11/21, 22:17 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Qualquer coisa mandem. 

26/11/21, 22:34 - Andre Mota Paraty: Ok 

30/11/21, 08:26 - Andre Neto: Bom dia a todos , ontem falei com o meu pai e o Magarão só tem  

disponibilidade para conversar a partir de quinta -feira 

30/11/21, 08:37 - Joaquim Carvalhal: Boas De. 

Ontem o teu pai me informou. Por mim tudo bem.  

É só marcarem a hora e me informar, como também a pauta da reunião, uma vez que existem 

dois assuntos  

em tratamento. 



A RNE do Andre pai e a constituição de uma firma/sociedade para que possam assumir a gestão 

da pousada  

Aurora a partir de abril próximo. 

Ate+ 

02/12/21, 21:12 - Andre Neto: Boa noite , o Magarao vai estar disponível para conversar agora 

as 22h ( de  

Portugal) , é possível para todos ? 

02/12/21, 21:16 - Joaquim Carvalhal: Claro. Sem problemas. 

Ele faz a chamada inicial? 

02/12/21, 21:17 - Andre Mota Paraty: Deve fazer a chamada inicial 

02/12/21, 21:17 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Eu aguardo. 

02/12/21, 21:19 - Andre Neto: Estou só a espera da Inês (está a caminho de casa), e um pouco 

antes  

podemos falar por aqui para estarmos em sintonia antes de falar com ele 

02/12/21, 21:19 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Fiquem a vontade. 

02/12/21, 21:48 - Andre Neto: aqui ja estamos ok, podemos ligar ? 

02/12/21, 21:52 - Joaquim Carvalhal: Podes. 

02/12/21, 21:56 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

02/12/21, 22:47 - Iniciou uma chamada 

02/12/21, 23:49 - +351 916 298 740: 1 – Representação Legal 

A primeira medida para estabelecer uma subsidiária de empresa estrangeira no Brasil é nomear 

um  

representante legal no país, denominado “procurador societário e fiscal”. O futuro procurador 

precisa ser  

brasileiro nato, estrangeiro naturalizado ou com visto permanente e ter residência e domicílio 

fiscal no  

Brasil. A partir desse momento, ele será responsável pelos interesses da empresa estrangeira 

enquanto  

sócia da empresa brasileira. Este procurador, revestido dos poderes para receber citação em 

processos  

judiciais e/ou fiscais, será o responsável perante as autoridades oficiais brasileiras. 



Igualmente necessário é a nomeação de pessoa física residente no país para exercer o cargo de  

administrador ou diretor da empresa brasileira. Este administrador não pode estar impedido 

por lei especial  

ou estar condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 

por crime  

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o  

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a  

fé pública ou a propriedade. 

 

2 – Contrato Social de Constituição 

Definido o representante legal, a constituição da empresa passa para a fase da redação do 

contrato social. É  

neste documento que estarão relacionados todos os sócios nacionais e/ou estrangeiros, a razão 

social,  

objeto social, o endereço oficial, o capital da sociedade, administração da sociedade, diretoria, 

cláusulas de  

governança, entre outras. Nesta fase, é importante contar com o suporte de um escritório de 

advocacia  

para a definição de todos estes termos. 

 

3 – Inscrições nos Órgãos Públicos 

Nesta etapa, a constituição da nova empresa passará pelas instâncias federais, estaduais e 

municipais  

brasileiras. Para operar legalmente e de acordo com objeto social, é preciso obter previamente 

uma série  

de licenças, em alguns casos prévias ao arquivamento do contrato social na Junta Comercial do 

estado onde  

a empresa será instalada. Com o Contrato Social devidamente registrado, a fase seguinte é na 

esfera  

federal, a fim de obter o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”), que possibilitará o 

recolhimento  

dos impostos e obrigações acessórias à Receita Federal do Brasil. 



Nesta etapa também tem início a análise da documentação pelas autoridades Municipais 

(Prefeitura) e  

Estaduais (Secretaria da Fazenda), caso o objeto social seja indústria, comércio ou transporte. 

 

4 – Registros no Banco Central do Brasil 

Para que o sócio estrangeiro possa realizar os investimentos ou empréstimos à subsidiária 

brasileira visando  

sua capitalização, é necessário efetuar os registros eletrônicos no sistema do Banco Central do 

Brasil que  

possibilitará o ingresso de recursos do exterior com natureza de capital estrangeiro a longo 

prazo e/ou  

empréstimos estrangeiros. A Lei 4.131/62 que trata de investimentos estrangeiros, garante 

tratamento  

igualitário às divisas ingressadas no Brasil e determina prazos para declaração ao Banco Central 

do capital  

estrangeiro investido no Brasil. O registro desses valores no módulo de Registro Declaratório 

Eletrônico  

(RDE) garante o retorno do capital investido ao exterior, com rapidez e sem a necessidade de 

autorização  

prévia. 

Nesta etapa é necessário que a empresa brasileira já esteja em processo de abertura de conta 

corrente no  

Brasil visando possibilitar o recebimento dos recursos e fechamento de contratos de câmbio. 

 

5 – Contabilidade e Recursos Humanos 

Com a empresa brasileira devidamente constituída e inscrita nos órgãos governamentais, é 

necessário  

instituir a estrutura contábil e de recursos humanos, áreas fundamentais para recolhimento dos 

impostos e  

atendimento às legislações trabalhistas e previdenciárias. 

03/12/21, 11:41 - Joaquim Carvalhal: Olá Joaquim bom dia.  

 

Espero que esteja tudo bem.  



 

Estou com um cliente que procurar pousada para comprar em Paraty.  

 

Gostaria de saber se eu posso mostrar a pousada aurora. 

 

Aguardo resposta.  

Obrigada 

03/12/21, 11:41 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

 

Agradeço muito essa sua proposta, mas como deve compreender já não me é possível continuar 

com a  

eventual venda da pousada.   

Como sabe o meu filho ja se encontra em Paraty e no final do próximo mes, chegam os meus 

netos. 

Neste momento ja estão com tudo pronto para deixarem Portugal, inclusive já compraram as 

passagens  

aéreas. 

 

Vou apostar neste projeto familiar e torcer para que tudo de certo. 

 

Espero que compreenda esta minha posição. 

 

Tudo de bom para voces e vou continuar apostando no seu apoio para quando eles chegarem a 

Paraty. 

Ate+ 

03/12/21, 11:55 - Joaquim Carvalhal: Está certo!! Boa sorte para todos!! 

 

Vai dá tudo certo!! 

 

Obrigada 

03/12/21, 11:55 - Joaquim Carvalhal: Muito obrigado 

03/12/21, 13:35 - +351 916 298 740: Sócios estrangeiros 



 

1. Possuir CPF  

 

2. Precisam de um representante no Brasil ou estrangeiro naturalizado, esse representante pode 

e deve ser  

o representante da empresa no Brasil, reponderá pelos sócios através de procuração. 

 

3. Procuração deve ser feita em Portugal e apresentada na Junta Comercial através de tradução  

juramentada, o representante assina pelos sócios por meio da procuração. 

 

4. Valor do minimo do capital varia conforme a natureza jurídica da empresa.  

 

5. Deve ser assinado por um advogado, constando o número da OAB. 

03/12/21, 13:36 - +351 916 298 740: ESTRANGEIROS PESSOAS FÍSICAS 

 

O estrangeiro poderá fazer parte da administração da empresa se tiver residência no Brasil, 

isto é,  

possuir visto permanente emitido pela autoridade competente e não estar enquadrado em caso 

de  

impedimento para exercício da administração. 

O administrador poderá ser nomeado em cláusula específica do próprio contrato ou em 

instrumento  

separado. 

 

Art. 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se encontre no Brasil na condição 

do artigo 21, §  

1°, é vedado estabelecer-se com firma individual, ou exercer cargo ou função de administrador, 

gerente ou  

diretor de sociedade comercial ou civil, bem como inscrever-se em entidade fiscalizadora do 

exercício de  

profissão regulamentada.?Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que trata o 

inciso V do  

art. 13 é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício de profissão  



regulamentada. 

 

Art. 106. É vedado ao estrangeiro:  

 

III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas. 

 

VII - participar da administração ou representação de sindicato ou associação profissional, bem 

como de  

entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada; 

03/12/21, 13:37 - +351 916 298 740: 1 – Defina o modelo de negócios da sua empresa 

Atualmente os modelos de negócio evoluíram e se apresentam de diferentes formas. Procure 

aquele que  

melhor se adapte ao seu negócio, atenda seus clientes e permita que você maximize o seu 

resultado. São  

modelos de negócios: 

 

Franquia 

 

É um modelo para distribuição e comercialização de produtos, ou serviços que se baseia em 

adquirir o  

direito de comercializar um determinado produto, seguindo rigidamente as regras do 

franqueado.  

Assinatura 

Modelo bastante tradicional, a assinatura se dá pela concessão de produtos ou serviços ao 

usuário  

mediante pagamento de uma taxa recorrente (geralmente é mensal). 

 

Freemium 

 

Tendo surgido como uma variação moderna do modelo de assinatura, o modelo freemium oferece 

um  

serviço Gratuito mas com limitações e uma versão Premium completa e paga. 



 

Marketplace 

 

Neste modelo grandes varejistas alugam para uma player menor um espaço no seu marketplace, 

seja loja  

virtual ou física. 

Economia Colaborativa 

O método da economia colaborativa se dá pela conexão de interesses econômicos de empresas 

que se  

complementam em serviços ou produtos, oferecendo uma rede de soluções para os clientes. 

 

2 – Contrate um Contador de confiança 

Agora que você já está estudou o mercado, levantou seus gastos e definiu seu local de trabalho, 

chegou a  

hora de abrir sua empresa. Para dar entrada no processo, é necessário que você contrate um 

escritório de  

contabilidade com experiência em abertura de micro e pequenas empresas.  

O contador responsável irá te explicar como abrir a sua empresa e será o responsável por 

confeccionar e  

emitir os documentos exigidos pelos órgãos públicos, além de fornecer as orientações e 

assessoria  

necessária para iniciar sua empresa.  

 

3 – Escolha o tipo de empresa para abrir: MEI, ME ou EPP 

Os portes mais comuns de empresas que você pode escolher são: MEI, ME ou EPP.  

O MEI é uma primeira categoria, mais simples e com algumas limitações em relação a sócios, 

faturamento e  

funcionários. Já na ME e EPP as possibilidades são bem maiores e dá para constituir o seu negócio 

de  

acordo com a sua necessidade. Saiba qual é o tipo de empresa que você precisa abrir a partir 

das  

informações abaixo: 

MEI – Microempreendedor Individual 



O Microempreendedor Individual, famoso MEI, é um programa do Governo Federal criado para 

regularizar  

quem trabalha por conta própria, conhecidos como autônomos. Pagando cerca de R$ 60,00/mês, 

você tem  

um CNPJ, contribui para o INSS, não é obrigado a emitir notas fiscais (mas pode, se precisar) 

e ainda não  

precisa ter um contador. Legal né? O problema é que o MEI é bem limitado, só permite algumas 

atividades,  

não sendo incluídas as intelectuais e profissões regulamentadas como por exemplo designers, 

publicitários,  

desenvolvedores, consultores, médicos, advogados etc. 

Além disso o MEI tem a limitação de faturamento anual de R$ 81.000,00, só é possível a 

contratação de um  

funcionário CLT e não é possível ter sócios.  

ME – Microempresa 

A opção de Microempresa (ME) entrega mais possibilidades: ter um ou mais sócios, faturar até 

R$ 360  

mil/ano, poder escolher entre atividades que contemplam a grande maioria das empresas e 

emitir quantas  

notas quiser.  

Como ME, seu negócio também pode fazer parte do Simples Nacional, um regime de tributação 

que unifica  

8 impostos em uma única guia por mês, a DAS. Isso, de fato, simplifica a sua vida como 

empresário e facilita  

manter a regularidade da sua empresa. Atenção: Quando falamos do Simples Nacional, estamos 

tratando  

de um regime de tributação enquanto o termo ME se trata do porte da empresa.  

EPP – Empresa de Pequeno Porte 

A Empresa de Pequeno Porte (EPP) é aquela que fatura entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões ao 

ano. 

Esta também é uma classificação de porte da empresa e foi criada pela Lei do Simples Nacional, 

em 2006, a  

fim de identificar as empresas que podem optar por este regime tributário. 



Ou seja, apenas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte podem ser optantes pelo Simples 

Nacional. 

 

4 – Defina a Natureza Jurídica da empresa: EI, EIRELI, SLU ou LTDA 

Após definir o porte de empresa, é hora de definir a natureza jurídica do seu negócio, que nada 

mais é do  

que a forma de constituição da empresa: quem são os sócios, a participação de cada um na 

empresa e o  

investimento inicial.  

Essas informações vão constar no contrato social, documento que normalmente é elaborado pelo 

contador  

com as informações fornecidas por você. As principais naturezas jurídicas utilizadas para a 

abertura de  

empresas são: 

EI – Empresário Individual 

Nesta opção, você é o titular da empresa, não podendo ter sócios. Neste formato, seu patrimônio 

pessoal  

pode ficar comprometido em caso de endividamento da empresa (bate na madeira!). Então é bom 

pensar  

bem! Não há exigência de capital social mínimo para abrir o CNPJ, mas o ideal é investir o 

necessário para  

que a empresa possa iniciar sua operação com segurança. 

Vale ressaltar que profissões regulamentadas como médicos, advogados, dentistas, etc não 

podem  

constituir suas empresas como empresário individual de acordo com a legislação. 

EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

Na EIRELI, você também é o único sócio, mas não responde com seus bens pessoais pelas dívidas 

da  

empresa. Nesse caso, o capital social mínimo é de 100 (cem) salários mínimos vigentes em bens 

ou em  

dinheiro, R$ 104.500,00 em 2020 . Mas atenção: em caso de dívidas da empresa, o valor deverá 

estar  

disponível para quitação. 

SLU – Sociedade Limitada Unipessoal  



Criada em junho de 2019, a Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) é a opção mais escolhida 

atualmente para  

aqueles que desejam abrir sua empresa sem sócios e querem a proteção de seus bens pessoais.  

Ela reúne o melhor de cada uma das outras naturezas jurídicas: não existe a necessidade de 

capital social  

mínimo, não existe o risco para o patrimônio particular dos sócios e as profissões 

regulamentadas podem  

realizar suas aberturas neste formato. 

LTDA – Sociedade Limitada 

A Sociedade Limitada é formada por dois ou mais sócios que contribuem com moeda ou bens 

avaliáveis em  

dinheiro para formação do capital social. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do 

capital social,  

sem a exigência de valor mínimo.  

 

5 – Escolha as atividades para exercer (CNAEs) 

A escolha das atividades em sua empresa são fundamentais para garantir que você possa 

executar todos os  

serviços que planejou inicialmente e também garanta a melhor tributação para sua operação. 

É importante descrever de forma detalhada todos os seus planos para o contador que irá 

conduzir seu  

processo de abertura. Com estas informações, o profissional irá enquadrar suas atividades em 

códigos,  

chamados de CNAEs – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tabela disponibilizada 

pelo IBPG 

Você pode ter mais de uma CNAE em seu CNPJ, porém um deles deverá ser classificado como 

principal e os  

demais serão incluídos como secundários.  

Qual deve ser o principal? Aquela que represente maior faturamento (ou que você tenha 

expectativa que  

seja) dentro de sua empresa; 

Confira essa tabela de cnaes para seu negócio.  

 



6 – Saiba qual será o seu regime tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real 

Após definir o porte, a forma de constituição e suas atividades, chegou a hora de definir o 

melhor regime  

tributário para sua empresa 

É imprescindível contar com a ajuda de uma contabilidade com experiência para lhe auxiliar 

neste processo  

para garantir que você não pague mais do que precisa. 

Via de regra, as empresas que estão começando são mais vantajosas no Simples Nacional, tendo 

em vista  

que as alíquotas são mais baixas, as declarações são simplificadas e a burocracia é menor. Mas 

essa  

resposta só pode ser dada por um profissional após a análise de suas atividades e projeções de 

faturamento  

e custos.  

Simples Nacional 

O Simples Nacional É um programa simplificado de arrecadação de impostos que reúne oito 

tributos,  

Municipais, Estaduais e da União, em uma guia com vencimento mensal, facilitando a vida do 

micro e  

pequeno empresário que fatura até R$ 4,8 milhões ao ano.  

Sendo optante pelo Simples Nacional os impostos são calculados de acordo com as suas 

atividades e seus  

enquadramentos uma das cinco Tabelas do Simples Nacional.  

Em 2018, foram realizadas algumas mudanças no Simples Nacional que permitiram que diversas 

atividades  

conseguissem reduzir de forma significativa sua carga tributária neste regime. Temos um artigo 

explicando  

tudo! 

Lucro Presumido 

No Lucro Presumido, as empresas podem faturar até R$ 78 milhões ao ano e o pagamento de 

impostos não  

é unificado – são cinco, ou mais, guias de pagamento independentes (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS 

e ISS) com  

vencimentos diferenciados.  



A alíquota de imposto varia entre 10,93% e 16,33% sobre o faturamento.  

O nome deste regime tributário se dá pelo cálculo do IRPJ e CSLL, que é realizado com base em 

uma  

presunção de lucro estabelecida pela Receita, de acordo com a atividade da empresa. 

Lucro Real 

Nesta opção, alguns tributos (IRPJ e CSLL) são pagos apenas sobre o valor que sua empresa 

lucra de fato.  

Portanto, é preciso ter todas as contas e balanços conciliados com exatidão, regularmente.  

Após todos os ajustes e compensações das contas previstas na legislação, o lucro da empresa é 

tributado. 

As guias também são recolhidas separadamente, e o PIS, COFINS e ISS incidem sobre o 

faturamento total da  

empresa, podendo ter uma sistemática diferente de cálculo. 

Algumas empresas são obrigadas a se enquadrar no Lucro Real, seja pela atividade ou pelo 

faturamento –  

empresas com receita bruta anual superior a R$ 78 milhões, por exemplo. 

 

COMO ABRIR EMPRESA: 

DA ESTRUTURAÇÃO À FORMALIZAÇÃO 

 

7 – Elabore o Contrato Social com a participação dos sócios 

O Contrato Social é a certidão de nascimento da empresa. Nele que irão constar todos os dados 

básicos do  

negócio, como: quem são os sócios, qual o endereço da sede, quais os deveres de cada sócio com 

o  

empreendimento e qual o ramo de atuação, entre várias outras coisas! Toda empresa no Brasil 

necessita de  

um contrato social para poder operar e se registrar nos órgãos públicos. Ele será utilizado 

também para  

participar de licitações do governo e realizar a abertura da sua conta bancária. 

Importante também que o contrato define quem são os sócios e, por isso, os responsáveis legais 

da  

empresa.  



 

8 – Separe os documentos necessários para efetuar o registro na Junta comercial 

Bem, falamos de escolhas, impostos, agora falta a documentação. Os documentos variam muito  

dependendo do Estado e da sua cidade, pois existem grandes diferenças de uma Prefeitura para 

outra, além  

de diferentes exigências para cada atividade comercial. 

Você pode fazer todo o processo de abertura de empresa sozinho, uma vez que a contabilidade 

só é  

obrigatória após o recebimento do CNPJ. Mas orientação e apoio ajudam muito no processo, 

além de evitar  

algumas dores de cabeças futuras.  

Confira abaixo quais são os documentos necessários para abrir uma empresa: 

* RG e CPF; 

* Comprovante de endereço; 

* Se casado(a), certidão de casamento; 

* Cópia do IPTU ou documento que conste a inscrição imobiliária ou a indicação fiscal do imóvel 

onde a  

empresa será instalada. 

Dependendo da atividade da sua empresa, poderão ser solicitados outros documentos como 

registro  

profissional (OAB, CRM, etc), por exemplo. Após esta primeira etapa, sua empresa começa a 

nascer e você  

terá o seu primeiro contrato social. O próximo passo é ir até a Junta Comercial ou ao Cartório 

(o local será  

definido dependendo da atividade exercida), para protocolar seu pedido de registro. 

Algumas atividades ainda vão pedir documentos específicos, que devem ser consultados no órgão  

responsável com antecedência e após o registro na Junta – ou no Cartório -, você terá o seu 

CNPJ. 

Por fim, com o requerimento aprovado e CNPJ novinho em folha, você deve ir à Prefeitura para 

solicitar o  

alvará. A documentação varia dependendo da sua localidade e é necessário consultar a Prefeitura 

da sua  



cidade nesse passo. Já podemos adiantar que é importante ter em mãos o IPTU com tudo 

certinho. 

 

9 – Obtenha o alvará de localização e funcionamento 

Atenção: Essa etapa é obrigatória somente para alguns tipos de empresa 

O alvará de funcionamento é um documento que autoriza a empresa a exercer as suas atividades 

em  

determinados locais de acordo com as normas estabelecidas. Ele é concedido pela Prefeitura ou 

outro  

órgão governamental municipal. 

Levando isso em consideração, o empreendedor na fase do plano de negócios pode começar a 

pensar no  

assunto. Afinal de contas, antes de alugar ou comprar o imóvel onde será o local de atuação da 

empresa  

precisa saber se será possível seguir com a decisão.  

E empresas que são abertas dentro de um endereço residencial precisam de alvará de 

funcionamento?  

Depende. Em geral, a atividade não pode envolver armazenamento, carga ou descarga de 

mercadorias.  

Também é necessário ter atenção em relação à circulação de pessoas no local, que não pode ser 

grande. 

 

10 – Faça a Inscrição Estadual ou Municipal  

De acordo com o tipo de empresa – serviço ou comércio é necessário realizar a inscrição do 

estado e  

município.  

 

 

 

 

 

 

Como saber qual é o porte da sua empresa? 



Atualmente não há uma regra única referente à definição do porte de empresa. Nesse sentido, 

precisamos  

nos basear em algumas referências que são aplicadas pelos órgãos Instituto Brasileiro de 

Geografia e  

Estatística (IBGE) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de acordo com o 

número de  

funcionários e o faturamento da empresa, veja a seguir: 

IBGE 

O critério utilizado pelo IBGE para definir o porte das empresas é o número de funcionários, 

separado por  

setores de indústria e comércio: 

Indústrias 

* Microempresa: até 19 funcionários; 

* Empresa de pequeno porte: de 20 a 99 funcionários; 

* Empresa de médio porte: de 100 a 499 funcionários; 

* Empresa de grande porte: acima de 500 funcionários. 

Comércio e prestação de serviços 

* Microempresa: até 9 funcionários; 

* Empresa de pequeno porte: de 10 a 49 funcionários; 

* Empresa de médio porte: de 50 a 99 funcionários; 

* Empresa de grande porte: acima de 100 funcionários. 

ANVISA 

O critério adotado pela ANVISA é o faturamento anual de acordo com a Lei Complementar nº 

139/2011 e  

com a Medida Provisória nº 2.190-34/2001. 

* Empresa de grande porte (Grupo I): faturamento anual superior a R$ 50 mi; 

* Empresa de grande porte (Grupo II): faturamento anual > R$ 20 mi e < R$ 50mi; 

* Empresa de médio porte (Grupo III): faturamento anual > R$ 6 mi e < R$ 20 mi; 

* Empresa de médio porte (Grupo IV): faturamento anual igual ou inferior a R$ 6 mi; 

* Empresa de pequeno porte (EPP): faturamento anual > R$ 360 mil e < R$ 4.8 mi; 

* Microempresa: faturamento anual igual ou inferior a R$ 360 mil. 

Quanto tempo leva para abrir uma empresa? 



O tempo de abertura da sua empresa irá variar de acordo com a sua localização, podendo levar 

de 30 a 45  

dias, em média.   

 

Cidade Prazo médio de abertura 

 

São Paulo 30 dias 

Rio de Janeiro 45 dias 

Belo Horizonte 45 dias 

Curitiba 45 dias 

Porto Alegre 48 dias 

03/12/21, 16:37 - Joaquim Carvalhal: Vou ver com calma depois de chegar ao P*orto. 

03/12/21, 19:40 - Joaquim Carvalhal: Qual o link que consultou esta informação acima. 

Sócios estrangeiros 

 

1. Possuir CPF  

 

2. Precisam de um representante no Brasil ou estrangeiro naturalizado, esse representante pode 

e deve ser  

o representante da empresa no Brasil, reponderá pelos sócios através de procuração. 

3. Procuração deve ser feita em Portugal e apresentada na Junta Comercial através de tradução  

juramentada, o representante assina pelos sócios por meio da procuração. 

 

4. Valor do minimo do capital varia conforme a natureza jurídica da empresa.  

 

5. Deve ser assinado por um advogado, constando o número da OAB. 

03/12/21, 19:47 - +351 916 298 740: Acho que foi num site de contabilidade onde tinha vários 

comentários  

de contabilistas a explicar o processo vou tentar encontrar no histórico de pesquisas 

03/12/21, 19:49 - +351 916 298 740: https://www.contabeis.com.br/forum/legalizacao-de- 

empresas/83637/registro-de-sociedade-com-socios-estrangeiros/ 



03/12/21, 19:50 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

É que me falta ler bem se se trata de uma representação no Brasil de uma firma ja existente 

no estrangeiro  

e queira la atuar, ou de uma empresa de raiz criada no Brasil, com a obrigação de ter um 

representante  

legal (brasileiro ou com residencia permanente) como administrador destes sócios. 

03/12/21, 19:50 - Joaquim Carvalhal: Vou ver o link 

03/12/21, 19:50 - +351 916 298 740: Foi a resposta a esta pergunta: 

Bom dia, pessoal! Fui procurada por dois portugueses que querem abrir uma empresa no Brasil, 

li bastante  

sobre isso, mas gostaria de confirmar alguns dados e sanar algumas dúvidas, se alguém puder 

me ajudar  

agradeço muito.  

1-O primeiro passo seria o CPF deles. Eles já têm, então esse serve ou tem diferença entre CPF 

e CPF de  

Investidor? 

2-Depois ter um representante brasileiro (ou estrangeiro naturalizado) para responder pela 

empresa no  

Brasil. Também têm, esse representante pode ser o mesmo administrador que aparecerá no 

contrato  

social? (eles querem colocar um administrador no contrato). Mesmo sendo administrador no 

contrato,  

precisará da procuração pública? 

3-Quanto a procuração, ela deve ser feita lá em Portugal? Pelo que vi essa procuração deverá ir 

junto com  

os outros docs para a Junta Comercial. Se a procuração deve ser feita lá, então eles não 

precisarão estar  

aqui para assinar o contrato, o procurador poderá assinar, é isso? 

4-Integralização do capital. Depois de aberta a empresa (Junta e RFB) tem que abrir uma conta 

bancaria  

juridica para receber o capital social. Tem um valor mínimo de capital? E quanto a variação do 

câmbio na  

transferência desse capital? Tenho que fazer o cadastro da empresa e dos sócios no BCB nos 

sistemas  



CADEMP e RDE-IED? 

5-E vi alguma coisa incerta sobre esse contrato social ser redigido por um advogado. É 

obrigatório? 

6-Qual o valor (em média) cobrado para a abertura de uma empresa dessas (nesse caso será  

Incorporadora)? 

Se alguém tiver o modelo do contrato social e puder me passar eu agradeço. 

03/12/21, 19:53 - +351 916 298 740: Pode estar desatualizado porque foi há 8 anos mas o caso 

é bastante  

parecido com o nosso 

03/12/21, 20:01 - Joaquim Carvalhal: 8 anos para o Brasil e muito tempo. 

Mas deve.se pesquisar este ponto. 

Porem, quase de certeza que vai haver a obrigação do administrador ser solidário nas obrigações 

da  

empresa. Isto pode ser um óbice. 

Entretanto ainda não consegui falar com o Oswaldo advogado. 

03/12/21, 20:06 - Joaquim Carvalhal: Sovi uma pequena parte inicial. 

Mas o tema parece interessante sobre representação de empresas 

https://www.youtube.com/watch?v=g4Gyw7Ya9T4 

03/12/21, 20:08 - +351 916 298 740: 2.1. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA – EIRELI 

A EIRELI se trata de empresa individual de responsabilidade limitada que deve ser constituída 

por uma única  

pessoa, sendo esta titular da totalidade do capital social, consoante previsão no artigo 980-A 

do Código  

Civil. 

Conforme explica Gonçalves Neto17 “é intuitivo que a administração da EIRELI é feita pelo 

titular do seu  

capital, visto que ele é a pessoa que a criou (ou que lhe adquiriu o capital) objetivando limitar 

sua  

responsabilidade pessoal no exercício de uma atividade empresarial”. Esclarece ainda que “no 

entanto, não  

parece haver restrição a que ele escolha alguma outra pessoa para geri-la em sua substituição, 

visto que, de  



um lado, não existe vedação legal e, de outro” é possível a aplicação da norma que lhe faculta 

utilizar  

administrador não sócio. 

2.1.1. O administrador na EIRELI - de plano é de se observar que a responsabilidade do titular 

como do  

administrador terceiro fica limitada à responsabilidade pessoal no exercício da atividade. 

2.2. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos  

respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, Código Civil). 

Verifica-se ainda  

que o sócio já tenha integralizado sua quota, irá responder pelo restante do capital social, se 

outros sócios  

não o fizeram. Caso ocorra a omissão da palavra limitada no contrato social, a responsabilidade 

será  

solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da 

sociedade,  

conforme o § 3o., do artigo 1.158, do Código Civil. 

2.2.1. O administrador na sociedade limitada 

A administração será exercida por uma ou mais pessoas físicas, sócios ou não sócios, designadas 

no  

contrato social ou em ato separado (art. 1.060, Código Civil). Na explicação de Gonçalves18 se o  

administrador for designado em ato separado, “será investido no cargo mediante termo de posse 

no livro  

de atas da administração”, e adiante esclarece que “o administrador investido deve, nos 10 dias 

seguintes à  

investidura, requerer seja averbada sua nomeação no registro competente”, pois no período 

anterior à  

“averbação, o administrador responde pessoal e solidariamente com a sociedade pelos atos que 

praticar  

(artigo 1.012, Código Civil). 

2.3. SOCIEDADE ANÔNIMA 

Em se tratando de sociedade por ações, a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada 

ao preço  



da emissão das ações subscritas ou adquiridas (art. 1o., in fine, da Lei no. 6.404/1976). 

2.3.1. O administrador da Sociedade Anônima 

Não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em 

virtude de ato  

regular de gestão. Entretanto, responderá civilmente, pelos prejuízos que causar quando 

proceder: a) no  

exercício de seus poderes ou atribuições, com culpa ou dolo; b) em violação da lei ou do estatuto. 

O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se ficar 

comprovada a  

conivência com eles, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de 

agir para  

impedir a prática dos atos (artigo 158 da Lei no. 6.404/1976). 

03/12/21, 20:11 - +351 916 298 740:  

https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/4568/2989 

03/12/21, 20:14 - Joaquim Carvalhal: Claro que isto é para empresas nacionais (brasileiras). 

Falta referir o papel do administrador para sócios estrangeiros. 

 

Se assim fosse, estrangeiros "laranjas" abririam firmas no Brasil com administradores 

brasileiros (sem  

responsabilidade dos atos) e  no caso de cometerem irregularidades, quem era a pessoa que 

responderia  

criminalmente. 

03/12/21, 20:15 - +351 916 298 740: Ok vou tentar encontrar informações sobre isso 

03/12/21, 20:16 - Joaquim Carvalhal: A procura tem que ser especifica e focar o caso da vossa 

pretensão. 

que é: 

Dois cidadãos portugueses +pretendem abrir uma empresa a partir do exterior, quais os 

requisitos  

solicitados. 

03/12/21, 20:19 - Joaquim Carvalhal: Também devem ter atenção entre: 

Abrir no Brasil uma filial ou representação de uma firma existente no exterior ou criar uma de 

raiz no Brasil,  

estandpo os sócios no exterior. 



03/12/21, 20:26 - +351 916 298 740: Sim também ainda não consegui perceber qual é a forma 

mais fácil se  

aqui em Portugal ou no Brasil porque ao abrir de raiz no Brasil se tiver sócios estrangeiros fala 

sempre em  

capital social e não sei se é como o magarao falou que dá para entrar com “1 real” 

03/12/21, 20:27 - +351 916 298 740: Vou estudar melhor esses assuntos e já envio para o grupo 

o que  

consegui encontrar 

03/12/21, 21:33 - Joaquim Carvalhal: É importante. 

Mas tudo é possivel e na busca de um tema, vamos sempre agregando outros conhecimentos de 

outros  

assuntos ligados a voces. 

03/12/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Acabei de encontrar este link. 

Ainda estou lendo. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/349030/participacao-de-socio-estrangeiro-em-

empresa-brasileira 

03/12/21, 21:38 - Joaquim Carvalhal: A data da publicação deste site é recente Este conteúdo 

pode ser  

compartilhado na íntegra desde que, obrigatoriamente, seja citado o link:  

https://www.migalhas.com.br/depeso/349030/participacao-de-socio-estrangeiro-em-

empresa-brasileira 

 

sexta-feira, 23 de julho de 2021 

03/12/21, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Outro documento que acabei de encontrar datado de 2013, 

com 16  

folhas, trata do assunto de residencia e paricipação de estrangeiros em capital empresarial 

brasileiro. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33799.pdf 

03/12/21, 21:59 - Joaquim Carvalhal: Temas importantes deste ultimo link: 

3. Empresário individual estrangeiro 

3.1. Empresário individual mercosulino 

4. Restrições à sociedade empresária 

4.1. Participação de estrangeiro em sociedade 



empresária 

03/12/21, 22:00 - Joaquim Carvalhal: Este outro link de um consultoria ou contador, também 

aborda vários  

temas do vosso interesse, apesar de forma bem resumida. 

https://dpc.com.br/exigencias-para-participacao-de-socio-estrangeiro-pessoa-fisica-em-

empresas- 

brasileiras/ 

03/12/21, 22:19 - +351 916 298 740: https://grebler.com.br/conteudo/de-que-forma-uma-

empresa- 

estrangeira-pode-atuar-no-brasil/ 

 

Encontrei este com informações sobre abrir empresa aqui em Portugal ou de raiz no Brasil e os 

documentos  

necessários. 

 

“No entanto, se tornar sócio ou comprar uma empresa brasileira já existente apresenta trâmites 

mais  

simples, pois exige menos requisitos do investidor, o que gera menos gasto de tempo e de 

recursos  

financeiros.” 

03/12/21, 22:32 - Joaquim Carvalhal: Caso seja viável a aquisição por estrangeiros de uma 

empresa no  

Brasil, seria uma boa alternativa para o vosso caso. 

Quem sabe se o Magarão, não conhece alguém que queira vender uma empresa qualquer, mesmo 

que a  

nível de documentação, sem ativos,  

Podia ser uma empresa de consumíveis de computadores ou outras do mesmo género. 

Julgo que devem colocar esta proposta ao Magarão. 

03/12/21, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Neste link tem uma informação pertinente sobre abertura 

de conta  

bancaria de recursos do exterior para o brasil. 

https://www.bernhoeft.com.br/blog/empresa-estrangeira-no-brasil/ 

 



Passo 9 – Abertura de Conta Bancária 

A documentação exigida varia de acordo com cada instituição financeira, mas é comum o banco 

solicitar  

todos os documentos que foram utilizados para constituição da sociedade, adicionados dos 

formulários  

bancários. É importante saber que antes do envio de recursos do exterior para o Brasil, a 

empresa já deverá  

ter aberto a conta corrente, assim como todo o processo de validação de operação de câmbio. 

 

Isso porque toda a movimentação financeira feita entre o sócio estrangeiro e a empresa 

brasileira, seja  

investimentos, empréstimos ou capitalização, precisa passar pelos registros eletrônicos do 

Banco Central.  

Esses registros são regulamentados pelo Módulo de Registro Declaratório Eletrônico (RDE) e 

são elaborados  

antes do fechamento de câmbio com a instituição financeira brasileira. 

 

Obviamente, depois da constituição da empresa, existem outros passos que precisam ser 

observados,  

principalmente para as licenças obrigatórias para desempenhos das atividades da sociedade. 

 

Finalizado a parte de constituição societária, a atenção é voltada para a parte trabalhista e 

tributária, pois  

mesmo uma empresa sem nenhum tipo de movimentação precisa ter um contador para que envie 

as  

informações fiscais para o Fisco, pois do contrário, já haverá contingência fiscal e será uma 

surpresa saber  

que há multas para pagar, caso contrate uma consultoria contábil apenas quando a empresa 

começar sua  

operação. 

03/12/21, 23:39 - +351 916 298 740: Ok é melhor enviar mensagem no grupo assim já temos 

resposta sobre  

isso na segunda feira 

04/12/21, 08:55 - Joaquim Carvalhal: Claro. 



O envio antecipado ajudará o Magarão a fazer uma pesquisa prévia. 

Ainda dentro deste tópico, acabei de fazer uma pesquisa na net e encontrei esta situação que 

vou deixar  

aqui em baixo com o respetivo link. 

 

Quem sabe se a Thaiane não esta interessada em vender/ceder a sociedade que tem com o 

irmão. 

 

Duarte e Valenti Pousada de Paraty LTDA - 26483965000176 

• CNPJ: 26.483.965/0001-76 

• Razão Social: Duarte e Valenti Pousada de Paraty LTDA 

• Nome Fantasia: Pousada Aurora 

• Data de Abertura: 04/11/2016 

• Tipo: MATRIZ 

• Situação: ATIVA 

• Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

• Capital Social: 15000.00 

 

Atividade Principal 

• Atividade Principal: 55.10-8-01 - Hotéis 

Atividades Secundárias 

• Atividade Secundária: 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em 

servir  

bebidas, sem entretenimento 

• Atividade Secundária: 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 

• Atividade Secundária: 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - 

bufê 

Endereço 

• CEP: 23.970-000 

• Logradouro: R Tangara 

• Número: 170 

• Complemento: Quadra13 Lote 15 



• Bairro: Cabore 

• Município: Paraty 

• UF: RJ 

 

Contatos 

• Telefone: (24) 9932-1676 

Quadro de Sócios 

• Sócio: GIULIANO DUARTE VALENTI 22-Sócio 

• Sócio: THAIANE DUARTE STANISCE DUTRA 49-Sócio-Administrador 

https://cnpjs.rocks/cnpj/26483965000176/duarte-e-valenti-pousada-de-paraty-ltda.html 

04/12/21, 09:05 - Joaquim Carvalhal: Do mesmo assunto. Estrangeiro abrir empresa no Brasil. 

Encontrei neste site do banco Santander, um conteúdo  bem direto e julgo que atual, por se 

tratar de uma  

instituição bancaria, com o título “ Estrangeiro pode abrir empresa no Brasil? “ 

Vou colocar a parte mais interessante, mas podem visionar o restante. 

Estrangeiro pode abrir empresa no Brasil? 

Sim, a abertura de empresa por estrangeiro no Brasil é possível, podendo ele constituir ou ter 

participações  

em empresas no Brasil, morando em território nacional ou não. Mas deve cumprir alguns 

requisitos e  

realizar alguns trâmites burocráticos.  

O estrangeiro deverá ter domicílio no país ou nomear procurador para representá-lo. 

O que um estrangeiro precisa para abrir uma empresa no Brasil? 

Com residência fixa ou visto permanente  

Para ter um visto como investidor no Brasil, o estrangeiro precisa comprovar a aplicação de pelo 

menos R$  

150 mil e a contratação de profissionais brasileiros. As regras gerais para esta modalidade de 

visto podem  

ser encontradas na Resolução Normativa nº 84 do Conselho Nacional de Imigração.  

  

Com residência em outro país  



O estrangeiro pode ser sócio ou acionista de empresas brasileiras sem ter residência no país. 

Para isso, ele  

precisará de registro na Receita Federal (para obtenção de CPF) e no Banco Central do Brasil 

(Bacen), por  

meio do Registro Declaratório Eletrônico (RDE), além de obrigatoriamente possuir um 

procurador residente  

no país com poderes para receber citação. A partir de então o estrangeiro estará apto a investir 

em  

empresas brasileiras (novas ou existentes). 

Se a entrada no Brasil se deu com visto temporário, o estrangeiro apenas será considerado 

residente fiscal  

se tiver vínculo empregatício, conseguir visto permanente (autorização de residência) ou 

permanecer no  

país por mais de 183 dias, consecutivos ou não, dentro do intervalo de 12 meses. 

 

https://santandernegocioseempresas.com.br/conhecimento/internacionalizacao/estrangeiro-

abrir- 

empresa-brasil/ 

05/12/21, 18:07 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim, 

Estivemos a pesquisar e não há muitas informações online sobre a compra de uma empresa sendo  

estrangeiro, mas de todas as informações que encontramos chegamos a conclusão que em 

nenhuma das  

situações podemos ser os administradores por sermos estrangeiros (só investindo o capital 

social). 

 

A thaiane pelas propostas que nos tem feito a partida vai nos pedir bastante dinheiro pela venda 

da  

empresa (Mas podemos lhe fazer a proposta e ver o que ela diz) 

 

Vamos enviar mensagem ao magarao para tentar perceber qual a melhor opção se é a compra da 

empresa  

ou a abertura de uma nova 

05/12/21, 18:51 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 



05/12/21, 18:51 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

05/12/21, 20:58 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Acredito que a Thaiane nem esteja interessada em fazer negocio, uma vez que vai continuar 

operando  

como aluguel de casas para temporada- 

Mas posso na mesma, perguntar-lhe se tem interesse em ceder a empresa dela para voces. Ao 

mesmo  

tempo posso lhe pedir que caso não esteja interessada, se conhece alguém que tenha alguma 

firma cujos  

sócios queiram fazer a cedência. 

 

O que voces acham? 

05/12/21, 21:08 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Deviam pedir ao Magarão, a informação sobre o valor aproximado que vai custar a legalização da 

vossa  

firma a nivel de taxas e outros custos com vários organismos intervenientes. 

porque os 1.600 reais, são apenas de honorários. 

05/12/21, 21:18 - Andre Neto: Pois, não deve estar interessada . Acho que talvez fosse melhor 

esperarmos  

pela opinião do Magarão, e depois fazermos essas perguntas a ele , á partida conhece mais firmas 

que a  

Thaiane assim como pode verificar logo as licenças, dívidas e contratos etc das mesmas 

05/12/21, 21:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/12/21, 21:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/12/21, 21:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/12/21, 21:19 - +351 916 298 740: Mas vamos perguntar na segunda que o magarao saberá 

dizer valores  

ao certo 

05/12/21, 21:21 - Andre Neto: Sim vamos só esperar que ele se posicione á pergunta que fiz no 

grupo da  

contabilidade da Pousada e logo perguntamos os valores para ter a certeza 

05/12/21, 21:22 - Joaquim Carvalhal: Pois os valores com honorários chegam perto dos 5 mil 

reais. 



05/12/21, 21:22 - Joaquim Carvalhal: Mas nunca sera demais perguntar a ele. 

05/12/21, 21:31 - Joaquim Carvalhal: Outra pergunta que devem fazer para ele é na 

eventualidade de ser  

necessário a criação de um CNPJ para mim, para que voces possam operar de forma fiscal, se 

um  

procurador pode faze-lo em meu nome. 

Uma vez que não esta previsto a minha ida a Paraty em tempo tão próximos. 

Porque isto é mais uma informação jurídica e não fiscal. 

 

Como ele esta hoje operacional, devem enviar todo o tipo de questionamento, para que na 

segunda-feira,  

na reunião a noite ele ja tenha as resposta de forma concreta. 

Porque perguntas feitas fora do dia a dia dele, ele vai saber e depois é que se pronuncia. O que 

faz  

prolongar as decisões para resolverem o vosso problema. 

O Brasil dentro de duas semanas, quase que fecha para as festas natalinas e passagem de ano e 

ferias  

grandes.  

Depois só la para a segunda quinzena de janeiro é que as coisa começam a entrar nos eixos. 

 

Mas fiquem a vontade. 

05/12/21, 21:38 - Andre Neto: Certo , vou escrever lá no grupo as questões 

06/12/21, 21:17 - Andre Neto: Boa noite , o magarao ainda não disse nada. Não sei se esqueceu 

que íamos  

falar hoje , vou enviar mensagem para o gripo da contabilidade a confirmar 

06/12/21, 21:19 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Esquecer não digo, mas é sempre bom lembrar ... 

06/12/21, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Não ha novidades sobre a reunião? 

06/12/21, 22:29 - Andre Neto: Para já ainda não temos nenhuma resposta 

06/12/21, 22:31 - Joaquim Carvalhal: Ja tentaram ligar pelo zap para ele. 

06/12/21, 22:38 - Andre Neto: Vou ligar para o grupo da contabilidade a ver se ele está online 

06/12/21, 22:39 - Joaquim Carvalhal: Isso.... 



06/12/21, 22:40 - Andre Mota Paraty: Eu estou aqui, 

06/12/21, 23:52 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Thaiane- 

Uma pergunta. 

Sobre a sua empresa, Duarte e Valente Pousada de Paraty Lda, voce e o seu irmão vão continuar 

com ela? 

Porque se pensam em dar baixa, pode haver interesse dos meus netos ficarem com ela, desde 

que seja por  

um valor justo. 

 

Obrigado 

07/12/21, 08:46 - Joaquim Carvalhal: Ja li a extensa e bem completa informação que o Magarão 

enviou e  

devem com a máxima urgência decidirem em qual ponto tem viabilidade para avançarem. 

Mais do que nunca, o fator de fundo de maneio que vos falei será muito importante nesta vossa 

fase  

preliminar. 

 

Fico a disposição para se falar sobre o assunto. Se quiserem hoje depois da chegada do De, é só 

agendarem. 

 

Ate + 

07/12/21, 10:36 - +351 916 298 740: Não percebemos se o sr Joaquim pode assinar os 

documentos de  

abertura e enviar para nos, fazemos essa questão? Ou foi esclarecida e não percebemos? 

 

“Lembrando que é preciso enviar os documentos para assinatura em forma física, valendo 

também para a  

abertura de uma Sociedade Ltda.” 

07/12/21, 12:44 - Joaquim Carvalhal: Daqui a pouco eu vou ver com mais atenção. 

07/12/21, 13:44 - Joaquim Carvalhal: O que eu entendi (não sei se esta correto) é o seguinte. 

O administrador como representante de estrangeiros para a criação de uma firma, deve assinar 

fisicamente  

(presencialmente).  



Neste caso fico impossibilitado. 

 

No outro caso que foi colocado. 

Quanto a criação de um CNPJ meu e por residir no estrangeiro, posso nomear um procurador 

desde que  

tenha comunicado a Receita Federal que passei a residir fora do Brasil. 

Eu não fiz esta comunicação. 

Para todos os efeitos eu moro no Brasil, na rua Gonzaga Bastos. 

 

O que deve ser perguntado ao Magarão e o seguinte. 

Posso abrir uma empresa no Brasil, nomeando um procurador para fazer a minha representação? 

 

Não sei se respondi ao que a Ines perguntou 

07/12/21, 13:47 - +351 916 298 740: Pela resposta do magarao dá para ser representado 

nomeando um  

procurador 

07/12/21, 13:49 - Joaquim Carvalhal: A Ines se refere a minha abertura de um CNPJ... è isso? 

07/12/21, 13:50 - +351 916 298 740: Sim 

07/12/21, 13:56 - Joaquim Carvalhal: Pronto isso e´o tal plano B que falamos. 

Se não existir outra solução para o vosso caso e para o Andre pai se legalizar, eu fico a 

disposição. 

Era um cenário que não estava nos meus horizontes, mas não posso me esquivar do meu dever 

como  

familiar. 

E se faço isso é com a conivência da Aurora e das garotas. 

Não poderia ser de outra forma, devido ao processo de partilha de bens que se encontra em 

fase inicial. 

  

CMas caso seja o meu CNPJ que esteja a frente da pousada, teremos que discutir os pormenores 

das linhas  

a serem utilizadas na gestão da pousada. 

Esses princípios deixaram de existir quando voces conseguirem abrir uma firma em vosso nome. 



07/12/21, 13:57 - Joaquim Carvalhal: e se faça um contrato em vosso nome. 

07/12/21, 14:01 - Joaquim Carvalhal: Porem as clausulas contratuais, podem e devem ser 

utilizadas desde o  

primeiro dia em que voces começarem a trabalhar. 

07/12/21, 14:02 - Joaquim Carvalhal: Isso enquanto não tiverem condições de obterem abertura 

da vossa  

firma. 

07/12/21, 16:56 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

07/12/21, 17:00 - +351 916 298 740: Certo sem qualquer problema.  

Vamos falar com o magarao para perceber se temos hipótese de entrar como sócios.  

Pelo que o magarao disse precisamos do rne para sermos sócios de uma empresa “As minhas 

pesquisas me  

levam que para a regularização de uma empresa por estrangeiro no Brasil é necessário o RNE.” 

Não percebi  

se temos que ter o rne antes de entrar como sócios ou se se está a referir a tirar o rne depois 

07/12/21, 17:40 - +351 916 298 740: Precisamos de uma procuração no notário aqui em Portugal 

07/12/21, 18:22 - +351 916 298 740: O sr Joaquim não avisou a receita federal da sua saída do 

Brasil pois  

não? 

07/12/21, 18:51 - Joaquim Carvalhal: Não avisei a receita federal. 

07/12/21, 18:51 - +351 916 298 740: Pois, porque supostamente precisa de um procurador para 

o  

representar se tivesse avisado que saiu do Brasil, sendo assim vão lhe sempre pedir a sua 

assinatura 

07/12/21, 18:55 - +351 916 298 740: Nos pelo que percebi precisamos de dois procuradores, 

um aqui em  

Portugal para nos representar no contrato social da empresa e outro residente brasileiro que 

nos  

represente no Brasil 

07/12/21, 18:55 - Joaquim Carvalhal: Mas esse procurador apena serve se for para tratar do 

meu CNPJ. 

07/12/21, 18:56 - +351 916 298 740: E se for o administrador não precisa? 



07/12/21, 18:56 - Joaquim Carvalhal: Julgo que em Portugal voces não precisam de nenhum 

procurador  

uma vez que estão aqui. 

07/12/21, 18:58 - +351 916 298 740: No texto do magarao diz que precisamos:  

Representação do sócio estrangeiro não residente no Brasil 

A procuração deve ser pública e realizada no notário do país onde o estrangeiro reside, bem 

como deve ser  

traduzida por tradutor juramentado vinculado à Junta Comercial de qualquer estado brasileiro. 

Vale mencionar, também, que este procurador deve estar representando o sócio estrangeiro no 

contrato  

social da empresa, ou seja, é necessário juntar a procuração pública traduzida no processo de 

abertura da  

empresa na junta comercial. 

07/12/21, 18:59 - Joaquim Carvalhal: O papel de administrador é para o caso de representar 

sócios  

estrangeiros.  

No meu caso (CNPJ) é apenas para tratar da legalização de uma empresa por não etar presente 

a data. 

Pode eventualmente a procuração ser estendida para me representar em atos que obriguem 

empresa- 

Mas o Magarão com certeza podera esclarecer melhor. 

07/12/21, 19:01 - Joaquim Carvalhal: Sim. Mas pelo que entendo a procuração que voces passam 

em  

Portugal é para o tal administrador que reside no Brasil e que vos vai representar. 

07/12/21, 19:03 - Joaquim Carvalhal: Tudo porque voces estão criando uma sociedade fora do 

Brasil. 

Mas devem estar atento ao que ele colocou na ultima mensagem, principalmente ao ultimo 

paragrafo. 

 

"[13:50, 07/12/2021] André Magarao: As minhas pesquisas me levam que para a regularização 

de uma  

empresa por estrangeiro no Brasil é necessário o RNE. 

[13:54, 07/12/2021] André Magarao: Quanto a sociedade o estrangeiro deve possuir uma 

porcentagem  



inferior a 50% da empresa. Somente constituída de brasileiros natos ou naturalizados há mais 

de 10 anos.  

Deve possuir constituição de 50% brasileiros de natos ou naturalizados há mais de 10 anos 

07/12/21, 19:04 - +351 916 298 740: Esses dois pontos não entendi ia lhe perguntar por chamada 

07/12/21, 19:04 - +351 916 298 740: Vamos ligar agora para o grupo p ver se já está disponível 

07/12/21, 19:06 - Joaquim Carvalhal: E deve perguntar na mesma, O que coloquei é o meu 

entendimento, 

Mas como lhe falei, nunca passou por mim que era necessário esta parnafalhada toda, porque as 

minhas  

intervenções como empresário no Brasil, foi na qualidade de brasileiro. 

07/12/21, 19:56 - Iniciou uma chamada 

07/12/21, 20:25 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Thaiane. 

Sobre a proposta que fiz da sua firma, não será se torna mais necessário, uma vez que o meu 

contador  

encontrou uma solução alternativa. 

poderei eventualmente ter que colocar o meu filho Andre, morando no endereço da pousada, mas 

a seu  

tempo eu lhe informarei. 

No entanto agradeço na mesma a sua atenção. 

Tudo de bom para voces. 

Ate+ 

07/12/21, 21:21 - Joaquim Carvalhal: Boa noite 

A sim, obrigada. 

Desculpa a demora. Pra gente não era interessante passar a empresa, vamos continuar no ramo,  

pretendemos continuar. 

07/12/21, 21:33 - Joaquim Carvalhal: Vou postar aqui um video que mostra o espirito de porco 

de alguns  

cariocas. 

O carro dele teve uma avaria e ele em vez de estar preocupado, fez um direto informando 

alegremente que  

estava provocando um engarrafamento de todo o tamanho.  

Esta avenida Brasil e uma via com cerca de 25 a 30 klm que faz a entrada e saída da cidade do 

Rio de Janeiro  



de todo o transito que vai para vários locais inclusive para Paraty, onde voces obrigatoriamente 

vão passar, 

 

Fiquem atentos que vão encontrar mito isso por lá. 

07/12/21, 21:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/12/21, 21:46 - Andre Mota Paraty: Gente boa 

07/12/21, 23:29 - Andre Neto: Mesmo. O cérebro dele está pior que a carrinha 

08/12/21, 09:20 - Joaquim Carvalhal: Emigração e Naturalização 

 

Link oficial do governo brasileiro sobre emigração e naturalização e outras legislações- 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/ 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/nacionalidade-e-certidoes 

 

 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/migracoes  - neste link tem um menu 

completo com : 

Imigração laboral 

Autorização de residencia 

Nacionalidade e Naturalização 

Legislação 

e outras ... 

08/12/21, 13:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/12/21, 13:09 - Joaquim Carvalhal: Bom dia!  

Um pronunciamento do prefeito de Paraty e mudanças que serão tomadas por causa da variante 

08/12/21, 13:09 - Joaquim Carvalhal: Talvez já tenha visto. 

Tenham um bom dia 

08/12/21, 13:09 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Não tinha visto e agradeço o seu envio. 

Acrescento apenas que esta atitude do Prefeito, para lá de sensata e protetora da saúde publica, 

vai  

proporcionar uma melhor oferta de turismo de qualidade. Calculo mesmo que o setor de turismo 

vai  



crescer com esta medida. 

Parabéns a ele. 

Ganhou o meu voto. 

08/12/21, 17:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/12/21, 17:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/12/21, 17:27 - Joaquim Carvalhal: Devem se informar previamente no banco Milenium o custo 

dessa  

transferência. Costuma ser muito alto. 

Revolut não conheço. 

Vou ver os dados que ele enviou para voces. 

Enquanto isso façam uma simulação por aqui, sobre tarifas de cambio. 

Mas outro adendo. 

Cada envio tem um custo. 

Como voces vão precisar de efetuar alguns pagamentos inicias com os custo burocráticos, por 

menor que  

sejam, tentem juntar neste primeiro envio e voces assim ficam com um credito . Não vão poupar 

muito,   

mas , pouquinho de cada vez se for muitas, faz um tantão 

08/12/21, 17:33 - +351 916 298 740: Sim só consigo ver o custo de taxas quando coloco as 

informações do  

banco do magarao e faço simulação, liguei para o millenium e a sra explicou que depois de 

preencher dizia  

me logo quanto ia pagar a mais.  

A Revolut penso que não vou pagar taxas de câmbio mas só fazendo a simulação e que consigo 

ver também 

08/12/21, 17:34 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/12/21, 17:37 - Joaquim Carvalhal: Tentem ver isso com cuidado., pelo menos com o banco 

Milenium. No  

Revolut não conheço. 

 

Vejam aqui as taxas e os valores envolvidos. 

Para isso tem que criar um conta. 



Depois façam a comparação. 

https://wise.com/pt/ 

08/12/21, 17:38 - Joaquim Carvalhal: Ele da as informações diretas na primeira tela. 

08/12/21, 17:43 - Andre Neto: Ok vamos ver 

08/12/21, 17:43 - Andre Neto: Os dados do Magarão foram estes: 

08/12/21, 17:44 - Andre Neto: Banco Itaú   

Agência 4841 

Conta poupança 24726-7 

CPF 13646840714 

André Inácio Magarão filho  

 

Pix cpf 13646840714 

André Inácio Magarão filho 

08/12/21, 17:52 - Joaquim Carvalhal: Estes dados no wise voces conseguem fazer, sem os dados 

do Pix. 

 Mas primeiro tem que abrir uma conta Wise e depois fazem a transferência do vosso banco 

para la- 

Mas vejam as melhores taxas de mercado. 

08/12/21, 18:12 - +351 916 298 740: Pois nos vimos mas ficamos na dúvida de ser seguro ou não 

08/12/21, 18:15 - Joaquim Carvalhal: Eu utilizo o Wise ha algum tempo. Fiz umas importações 

do Brasil  

atraves dele. 

Ja teve datas que a transferencia demorou 24 horas. 

08/12/21, 18:18 - +351 916 298 740: Ok vamos utilizar também então. Nós queríamos enviar já 

os 1600  

acha que há problema ? Ou é melhor enviar 50 50 

08/12/21, 18:19 - Joaquim Carvalhal: Não entendi... 

08/12/21, 18:19 - +351 916 298 740: Nós queríamos já pagar a totalidade ao magarao para não 

ter que  

fazer duas transferências 

08/12/21, 18:20 - Andre Neto: Mas ele tinha pedido 50% de início e depois os outros 50% no 

final da  



abertura 

08/12/21, 18:24 - Joaquim Carvalhal: Exato. 

800 reais agora e depois os restantes. 

Mas podem mandar para a conta dele algum valor a mais, para algum pagamento de imediato com 

a  

criação do meu CNPJ. 

Se o fizerem devem alerta-lo para o fato. 

Julgo que ele disse ontem que os custos com emolumentos seria na ordem de 500 e poucos reais. 

Desta forma evitam pagamento de taxas para pequenas quantias. 

Mas fica ao vosso critério. 

08/12/21, 18:30 - +351 916 298 740: Entao enviamos 1300 reais e avisamos no grupo que 

enviamos mais  

500 reais para algum pagamento na criação do seu cnpj  

É isso certo? 

08/12/21, 18:34 - Joaquim Carvalhal: ´Correto.  

Outra informação que julgo ser repetitiva, mas vale sempre lembrar. 

Há pouco tempo fiz as contas e a diferença entre o envio de dinheiro pelo Wise ou por 

levantamento em  

cartão multibanco portugues em caixas automaticas em Paraty era de 10% a 12%. 

Fazendo contas. 

Em cada envio de 500 euros, voces ganham cerca de 50€ a 60€. 

ja consideradas as respetivas taxas. 

08/12/21, 18:45 - Joaquim Carvalhal: Claro. E normal pedir o contato. 

08/12/21, 19:13 - +351 916 298 740: Sr Joaquim alem dos outros documentos é melhor levar o  

comprovativo da minha licenciatura apostilada também? 

08/12/21, 19:14 - +351 916 298 740: Como vamos entrar com um contrato vi no site oficial que 

pedem  

comprovativos de escolaridade 

08/12/21, 19:36 - Joaquim Carvalhal: Sim, nunca é de mais. 

Porem, a titulo de curiosidade, pode ver se a sua licenciatura tem equivalências no Brasil. Sei 

que o meio  

universitário é um tanto independente da legislação do Estado. 



Pode tentar numa página qualquer do face algum grupo de turismo ou agentes de turismo ou 

licenciados de  

turismo Portugal/Brasil se tem algum comentário sobre o assunto 

Mas isto é um concelho de um leigo. 

08/12/21, 21:19 - Joaquim Carvalhal: Ines... 

Encontrei este site sobre a sua questão da validação do sua licenciatura. 

https://partiuintercambio.org/validacao-do-diploma-exterior/ 

08/12/21, 21:30 - +351 916 298 740: Ok muito obrigada 

09/12/21, 20:17 - O seu código de segurança partilhado com Aurora foi alterado. Toque para 

saber mais. 

10/12/21, 07:41 - Joaquim Carvalhal:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=1354495188336922&set=a.127415624378224 

10/12/21, 20:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/12/21, 21:35 - Joaquim Carvalhal: Vou tentar explicar o que se passou. 

 

Hoje o Sales entrou em contato comigo me informando que a  Grazzia da Ello Marcas   

www.ellomarcas.com.br falou com ele que estava em pagamento a marca da Pousada Aurora e que  

precisava falar com o proprietário da maca que o prazo terminava na segunda-feira próxima e 

que se eu  

pagasse o valor de 898.00 reia, eles tratariam de tudo. 

 

Eu entrei no https://www.gov.br/inpi/pt-br onde eu tinha feito o pedido da marca da pousada 

Aurora no  

inicio do ano e verifiquei que apenas falta pagar o valor de 166.00 reais. 

 

Coloco este exemplo para voces verem que 

10/12/21, 21:37 - Joaquim Carvalhal: *verem a disparidade que uma empresa pede para finalizar 

um  

processo de registo de marca. 

Ou seja 

898.00  166.00= 732.00 reais. 

provavelmente haverá mais alguns poucos gastos, mas nada que se assemelhe a esta disparidade. 



Estes absurdos voces tem que estar atentos. 

E cultural. 

10/12/21, 21:42 - Andre Mota Paraty: Entendi 

10/12/21, 22:03 - Joaquim Carvalhal: So um adendo. 

Estas verbas de legalização do nome da pousada Aurora, não entra nas vossas contas, porque 

considero se  

tratar de um ativo patrimonial. 

10/12/21, 22:04 - Andre Mota Paraty: Ok, entendo a separação 

11/12/21, 21:46 - Joaquim Carvalhal: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/12/6295401-

chefe-do- 

trafico-em-paraty-e-preso-a-caminho-de-encontro-amoroso-na-costa-verde.html 

11/12/21, 22:13 - Andre Mota Paraty: Vi isso ontem,já devem ter um chefe novo. 

11/12/21, 22:38 - Andre Neto: Também apareceu no meu feed 

11/12/21, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Condado, julgo ser o bairro onde mora o Magarão 

11/12/21, 22:58 - Andre Mota Paraty: Sim, foi lá 

15/12/21, 19:47 - +351 916 298 740: Boa noite sr Joaquim, 

 

Já temos a documentação toda para o visto de trabalho temporário, só nos falta apostilar. 

 

Só estamos com um problema: 

Precisamos de um seguro de saúde válido no Brasil 

 

E em quase todos é necessário estar vinculado a uma empresa (só aceitam pessoas jurídicas) 

portanto só  

conseguimos resolver esse ponto após a abertura da empresa.  

 

A nossa questão é se após a abertura podemos pedir um seguro empresarial porque fica mais 

barato do que  

um pessoal (por pessoal pedem-nos a volta de 1500 reais por mês pelos dois) 

15/12/21, 20:47 - Joaquim Carvalhal: Sobre o que colocou. 

Visto de Trabalho. 



Somente com um CNPJ é possível completarem o pedido e mesmo assim dependem sempre do 

parecer de  

um organismo oficial que julgo ser o ministério do trabalho. 

Causa-me estranheza pedirem um seguro de saúde pessoal, porque compete a entidade patronal 

(leia-se  

CNPJ) garantir a saúde e segurança do trabalhador por legislação do ministério do trabalho e 

emprego  

brasileiro. 

Talvez o Andre Magarão pudesse dar essa informação. 

Mas, eu apenas deduzo que esse pedido não tem como ser feito quando o CNPJ vai garantir por 

força da  

Lei. 

Quanto a seguro empresarial, somente pode ser feito pela entidade patronal e no vosso caso o 

visto de  

trabalho é na qualidade de empregado e não empresário. 

Volto a sugerir que devem tentar esclarecer com o Magarão. 

 

Quanto a mim o caminho mais curto e direto será a reunião familiar do Andre pai comigo e de 

imediato  

solicitar a naturalização através de advogado. 

Assim, uma vez o Andre pai tendo garantido a subsistência financeira com o meu CNPJ, pode 

repassar o  

pedido de reunião familiar para o Andre filho. 

Resta a Ines que não tem suporte de reunião familiar e neste caso devem explorar as 

alternativas que  

possam se adequar ao seu problema. Desde um casamento no civil em Paraty, até obter a 

residência como  

trabalhadora na pousada. 

Claro que isso são ensaios de como se pode contornar a legislação sem estar totalmente ilegal. 

Porque vocês dispõe de 90 dias como turistas e podem pedir mais 90 dias extras, desde que 

comprovem  

que possuem meios de subsistência.  

Mandem sempre. 



15/12/21, 21:23 - +351 916 298 740: Ok obrigada, vamos tentar arranjar solução para isso 

18/12/21, 09:10 - Joaquim Carvalhal: Família é presa em flagrante por usar cartões clonados 

para pagar  

gastos de R$ 8 mil em pousada na Zona Sul do Rio 

https://outline.com/TazWPj 

22/12/21, 13:34 - Joaquim Carvalhal: Boas De e Ines. 

Sobre o bolo rei.  caso tenham interesse e seja compensador, digam para que eu fale com o 

Alexandre,« da  

vossa ida a Trigal. 

Ate+ 

22/12/21, 18:52 - Andre Neto: Olá, sim posso passar lá . Eu amanhã saiu as 17h do trabalho, as 

18h consigo  

estar lá . Obrigado 

22/12/21, 20:15 - Joaquim Carvalhal: Vou ver com o Alexandre se tem algum disponivel. 

Depois eu comunico. 

22/12/21, 21:03 - Joaquim Carvalhal: Ja falei e tens lá dois bolos rei a tua disposição. 

Ate + 

22/12/21, 21:48 - Andre Neto: Obrigado!! 

22/12/21, 21:52 - +351 916 298 740: Muito obrigada ?? 

23/12/21, 13:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/12/21, 13:05 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/12/21, 13:08 - Joaquim Carvalhal: Acabei de receber esta informação do Sales, reportando  

assassinato  

de um turista em Paraty. 

Esta ponte e no rio pereque Açu e a entrada do Centro Histórico. 

Foi de madrugada. 

Muito péssimo para o turismo. 

 Um alerta para vocês. 

23/12/21, 13:26 - Andre Neto: Muito mau. E já era de dia.. 

23/12/21, 19:07 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

24/12/21, 17:06 - +351 916 298 740: Feliz natal para todos, beijinhos 

24/12/21, 17:06 - Andre Neto: Bom natal para todos !! Beijinhos 



24/12/21, 19:47 - Joaquim Carvalhal: Boas festas para voces também. 

08/01/22, 13:43 - Joaquim Carvalhal: Boas Pessoal. 

Gostava de saber se ainda se mantem a data da vossa ida no final deste mes e em caso afirmativo, 

como  

esta a vossa agenda para podermos nos reunir no sentido de se conversar sobre os interesses 

da pousada  

Aurora. 

 

No aguardo. 

Ate 

08/01/22, 13:43 - Joaquim Carvalhal: Ate+ 

08/01/22, 13:57 - +351 916 298 740: Olá, sim a ida é a dia 30 de janeiro, para já a companhia 

aérea não  

alterarou o voo.  

 

Temos disponibilidade para qualquer dia 

08/01/22, 14:01 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Julgo que o encontro pode se dar mais próximo a vossa ida, para que alguns assuntos em curso  

relacionados com a Pousada e com o meu CNPJ, estejam mais amadurecidos. 

O que acham? 

08/01/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: A semana entre  23 a  29 de janeiro, seria o ideal. 

08/01/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: Mas, pode ser antes . 

Fiquem a vonrtade. 

08/01/22, 14:15 - +351 916 298 740: Sim por nos pode ser nessa semana. No dia 28 não, se 

possível, porque  

a minha mãe faz anos e gostava de passar o dia com ela de resto sem problema ?? 

08/01/22, 19:07 - Joaquim Carvalhal: Claro. Mãe só temos uma. 

Mais para a frente vejo um dia compatível. 

Outra coisa. 

O vosso voo chega em que dia e qual a hora.? 

Como disse que oferecia o transporte até Paraty, tenho que atempadamente agendar, visto 

tratar-se de um  



uber. 

08/01/22, 20:22 - +351 916 298 740: Chegamos ao Rio de Janeiro no dia 31 de janeiro as 06:25 

da manhã 

09/01/22, 09:45 - Joaquim Carvalhal: Vou juntar em baixo a mensagem que recebi do Oswaldo 

(advogado)  

sobre o transporte do Uber. 

09/01/22, 09:45 - Joaquim Carvalhal: Boas Oswaldo. 

Bom ano para ti e restante pessoal ai de casa. 

 

Uma coisa. 

Meu neto e companheira chegam no Rio de Janeiro  na segunda-feira dia 31 de janeiro as 06:25 

da manhã,  

no Galeão- 

Minha pergunta. 

Qual será a disponibilidade do teu amigo João para leva-los a Paraty. 

Obrigado e ate + 

09/01/22, 09:45 - Joaquim Carvalhal: Boas Teixeira. Vou ver isso mas soube que o João estava 

internado no  

hospital,  mas de qualquer forma consigo outro motorista para cumprir esse serviço. 

09/01/22, 09:45 - Joaquim Carvalhal: Agradeço e fico no aguardo. 

13/01/22, 21:18 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

 

Coloquei um texto no grupo # Contablidade Pousada. 

Mas gostava de alar com voces por este grupo, quando for possível para voces.  

O Andre é fundamental e o De também é ou a Ines. Caso um deles não esteja disponível. 

Ate+ 

13/01/22, 21:25 - Andre Neto: Sim eu vim a minha mãe jantar mas daqui a meia hora no máximo 

já posso se  

der para todos 

13/01/22, 21:26 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Fico no aguardo e era importante o teu pai estar também operacional 

13/01/22, 21:33 - Andre Mota Paraty: Estou aqui 



13/01/22, 21:35 - Joaquim Carvalhal: Mas devemos esperar pelo De. Certo? 

Ele disse que dentro de meia hora esta operacional. 

13/01/22, 21:42 - Andre Mota Paraty: Sim é isso 

13/01/22, 21:52 - Joaquim Carvalhal: Bem.  

julgo que este assunto ue colocaste ficou resolvido, mas, devemos falar na mesma, e3 fico 

aguardando um  

sinal do De. Ate já 

13/01/22, 21:57 - Andre Mota Paraty: Até já 

13/01/22, 22:02 - Andre Neto: Já podemos , estou com a Inês 

13/01/22, 22:04 - Andre Neto: Posso ligar? 

13/01/22, 22:05 - Joaquim Carvalhal: So um momento que esto on line com a Aurora (ela esta 

no Pouso) .  

Eu ligo  para voces dentro de instantes talvez 5 minutos. 

13/01/22, 22:06 - Andre Neto: Ok nós estamos atentos 

13/01/22, 22:14 - Iniciou uma chamada 

13/01/22, 22:20 - Joaquim Carvalhal: https://www.gov.br/pt-br/servicos/prorrogar-estada-

no-brasil 

13/01/22, 22:41 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/01/22, 12:05 - Joaquim Carvalhal: Boas Sales. 

Vou precisar de mais um favor seu. 

Estive ontem e hoje, teclando com o Magarão, e verificamos que voce pode assinar o contrato 

da pousada  

com a Thaiane, na qualidade de meu procurador. 

Desta forma, fica mais rapido e direto. 

Quando for possível, pedia-lhe que falasse com ele sobre a melhor forma de o fazer. 

Obrigado 

Cumprimentos a todos. 

15/01/22, 12:41 - Joaquim Carvalhal: Boas De e Ines. 

Para a nossa conversa antes da vossa ida, sexta-feira, dia 21 jantamos pelas 20h00 la em casa, 

pode ser? 

Aguardo 

Ate+ 



15/01/22, 17:19 - +351 916 298 740: Olá, sim está combinado ?? 

15/01/22, 20:27 - Joaquim Carvalhal: ???? 

17/01/22, 14:18 - +351 916 298 740: Bom tarde sr Joaquim , 

Precisava de um esclarecimento: 

Nós só podemos agregar a pousada como nossa residência depois da thaiane sair? 

17/01/22, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Não. 

Depende para que efeito,. 

Eu sempre tive e continuo a ter o meu endereço oficial (fiscal e particular) no mesmo endereço 

da pousada. 

17/01/22, 17:31 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

Podem dispor do endereço da pousada sem problemas. Alias, dá outro embasamento tendo em 

conta que  

o proprietario da mesma e familiar direto de voces. 

É um cause mirar em casa própria. 

17/01/22, 18:11 - +351 916 298 740: Ok já entendi obrigada, 

 

Outro assunto, estamos a ficar muito apertados em relação ao tempo para obter a documentação  

necessária tanto para nós como para o sr André . 

 

No nosso caso não conseguimos marcar o visto no consulado e não sabemos qual a disponibilidade 

deles  

para marcações antes de dia 30. 

 

Nós temos procurações para as nossas mães nos representarem no consulado para a obtenção 

de visto mas  

se conseguíssemos ir nós seria muito mais fácil… 

 

Enviamos mensagem ao André magarao a perguntar se há novidades ou aguardamos? 

17/01/22, 18:11 - Joaquim Carvalhal: Boas Teixeira. Falei agora com o João que fez as viagens 

para Paraty e  

ele falou que está disponível. Preciso dos detalhes, voo, dia e hora da chegada, se ficam no Ibis 

ou se vão no  



mesmo dia. Mande tudo detalhado para eu tratar dos valores com o rapaz. Abraço. 

17/01/22, 18:11 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Vou chekar com eles e ja devolvo 

Obg 

Ate+ 

17/01/22, 18:15 - Joaquim Carvalhal: Não entendi o raciocínio sobre visto e documentação 

necessária. 

17/01/22, 18:16 - +351 916 298 740: Número voo: LH500 (Frankfurt-Rio de Janeiro) 

Data e hora de chegada: 31/01 06:25h 

 

Podemos ir no mesmo dia 

17/01/22, 18:17 - Joaquim Carvalhal: Vou repassar. 

Agora não entendi o que vc colocou sobre documentação necessária e visto do consulado. 

17/01/22, 18:20 - +351 916 298 740: Para a obtenção do visto temporário de trabalho no 

consulado aqui no  

Porto precisamos do cnpj. 

 

Temos que preencher um formulário, enviar para o consulado para nos marcarem um dia para 

tratar do  

assunto.  

 

Como se está a aproximar a data da nossa ida estamos com medo de não ter tempo de ir ao 

consulado  

tratar do visto… 

17/01/22, 18:30 - Joaquim Carvalhal: Dentro do meu entendimento, a concessão da autorização 

de trabalho  

ao estrangeiro é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, através da Coordenação-

Geral de  

Imigração. 

Julgo que nenhum consulado ou embaixada do Brasil pode emitir um visto apenas com um CNPJ 

da  

empresa solicitante, A permissão é previamente dada pelo ministério do trabalho- 



Mas podem pedir (se derem) esta informação direta no consulado do brasil no Porto. 

17/01/22, 18:33 - Joaquim Carvalhal: https://brazilbs.com/project/visto-de-trabalho-para-o-

brasil/ 

 

Vou colocar uma parte do texto constante neste site: 

 

" VISTO DE TRABALHO NO BRASIL 

Para que um estrangeiro possa trabalhar no Brasil, necessitará de um visto de trabalho mas 

primeiro  

precisará de uma autorização para trabalhar. Sendo este, já residente permanente poderá 

trabalhar com  

base neste estatuto. 

 

A concessão da autorização de trabalho ao estrangeiro é de competência do Ministério do 

Trabalho e  

Emprego, através da Coordenação-Geral de Imigração. Com base nessa autorização é que o 

Ministério das  

Relações Exteriores, através de uma repartição consular, concederá o Visto de Trabalho. 

 

Com base em critérios previstos na lei, o Ministério do Trabalho e Emprego tem previamente 

que autorizar  

que determinado estrangeiro trabalhe no Brasil ao abrigo de um contrato de trabalho celebrado 

com uma  

empresa brasileira. 

 

A empresa brasileira, requerente no âmbito do processo de autorização de trabalho quem 

solicita a  

autorização, junto à coordenação-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, para 

que o  

estrangeiro possa exercer a atividade profissional ao seu serviço...." 

17/01/22, 18:35 - Joaquim Carvalhal: Especificamente o vosso caso esta espelhado neste 

paragrafo do site 



"A concessão da autorização de trabalho ao estrangeiro é de competência do Ministério do 

Trabalho e  

Emprego, através da Coordenação-Geral de Imigração. Com base nessa autorização é que o 

Ministério das  

Relações Exteriores, através de uma repartição consular, concederá o Visto de Trabalho." 

17/01/22, 18:49 - +351 916 298 740: Certo então pelo que percebi e o seguinte: 

 

- A empresa tem que preencher o pre cadastro dos trabalhadores no site MTE 

 

- temos que enviar o pre cadastro e a nossa documentação apostilada pelo correio para o MTE 

 

- quando o pedido for aceite temos que ir ao consulado aqui no Porto levantar o visto 

 

É assim certo? 

17/01/22, 18:52 - +351 916 298 740: https://br-visa.com.br/blog/saiba-como-funciona-a-

concessao-de- 

visto-de-trabalho-para-estrangeiros/ 

 

Onde diz: “passo a passo para a obtenção do visto temporário de trabalho” 

17/01/22, 18:56 - Joaquim Carvalhal: Vou ler e ja digo algo. 

17/01/22, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Logo no incio a data desta publicação é de 07/02/2013 

06h54-  

Atualizado em 12/02/2013 19h44 

quase de certeza que com a entrada do Bolsonaro e com a pandemia, existirão outros critérios. 

17/01/22, 19:01 - Joaquim Carvalhal: Mas, independente da legislação em vigor, o tempo que 

voces tem de  

permanência aqui em Portugal  antes da viagem ( 9 dias uteis), é de todo impossível se obter o 

que quer  

que seja das autoridades brasileiras que intervém em vistos de trabalho. 

17/01/22, 19:04 - +351 916 298 740: Pois já entendi…  

Temos as procurações para as nossas mães nos representarem, portanto vai ser a única solução 

.  



No consulado aqui no Porto na altura de passar o visto vão pedir a nossa documentação 

apostilada, o mais  

certo é pedirem os documentos originais certo? 

17/01/22, 19:06 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/01/22, 19:07 - Joaquim Carvalhal: É muito importante voces terem em conta que o sistema 

jurídico  

brasileiro é muito eficiente, porque copia outros sistemas do primeiro mundo. 

Mas os executantes, nomeadamente os funcionários públicos, procuram dificultar ao máximo os 

tramites,  

para que a burocracia seja muito grande e possam desta forma cobrar por fora por serviços, Ou 

seja. Eles  

promovem a corrupção. 

17/01/22, 19:10 - Joaquim Carvalhal: Esta procuração (meu entendimento) não produz nada 

contrario aos  

vossos interesses, Porem, continuo a pensar que voces conseguiram obter a vossa documentação 

a partir  

que o Andre pai, possa se regularizar. 

17/01/22, 19:14 - Joaquim Carvalhal: Voces tem 90 dias para tratarem de tudo e não sei se o 

ministério do  

trabalho vai durante este tempo se pronunciar sobre o pretendido. 

Voces não podem se esquecer que a solicitação do visto de trabalho no Brasil para estrangeiros, 

seguem  

certos parâmetros e um deles é que uma firma (leia-se CNPJ), não pode ter todos os 

trabalhadores  

estrangeiros nos seus quadros. 

17/01/22, 19:18 - Joaquim Carvalhal: Vou deixar aqui um link (datado de julho de 2020) sobre o 

assunto de  

contratação de estrangeiros no Brasil. 

Deixo aqui um paragrafo do tal link que julgo que muita importância e deve ser retido par melhor  

entendimento do assunto. 

 

"Documentação para contratar estrangeiro 



Assim como em qualquer processo de admissão, existe uma série de documentos que é de 

apresentação  

obrigatória para a admissão de estrangeiro nas empresas brasileiras. 

 

"Vale ressaltar, antes de darmos prosseguimento, que a empresa que contratar estrangeiro é 

obrigada a  

empregar ? do seu time de brasileiros, sendo que apenas ? das vagas podem ser preenchidas por  

imigrantes." 

 

https://www.coalize.com.br/como-contratar-estrangeiro 

17/01/22, 19:20 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

O meu CNPJ da pousada Aurora, pode contratar um funcionário estrangeiro por cada 3 

brasileiros no  

quadro de trabalho. 

17/01/22, 19:25 - Joaquim Carvalhal: Como podem ver e sentir, temos que contornar estes 

obstáculos  

(volto a me repetir) e o processo passa pela legalização do Andre pai, O que ainda não se 

conseguiu, E  

depois passamos a pensar no Dé, por ser filho do Andre pai e depois se voces resolverem se 

casar pelo civil  

no Brasil o processo da Ines será mais facilitado.  

 

Alias, penso que já tínhamos conversado sobre este caminho e acho (não tenho a certeza) que 

já foi escrito  

neste nosso grupo. 

17/01/22, 19:29 - Joaquim Carvalhal: Voces dispõe de um CPF, ponto favorável para obtenção 

alguns  

documentos em Paraty, como a aquisição de uma linha de celular, o que já facilita muito o vosso 

pedido de  

permanência. 

17/01/22, 19:32 - Joaquim Carvalhal: Porém, um fato que não vai ajudar muito é o pedido do 

RNE do Andre  



pai na PF (Policia Federal, não confundir com RF Receita Federal), dar-se quase ao mesmo tempo 

do vosso  

pedido. Como jeitinho pode até ser o mesmo agente que vai tratar de todos. 

17/01/22, 19:35 - Joaquim Carvalhal: E se é complicado o Andre pai comprovar rendimentos para 

poder ter  

o RNE, voces também necessitarão de comprovação. E neste momento apenas eu posso dar esta 

garantia (o  

que não há problemas de minha parte), mas como não tenho o imposto de renda no Brasil, vamos 

torcer  

para que o CNPJ da pousada, possa garantir para voces os tres. 

17/01/22, 19:37 - Joaquim Carvalhal: Só para reforçar. Pessoalmente, podem contar comigo para 

dar  

garantias financeiras a PF, sobre a vossa permanencia em Paraty. 

17/01/22, 19:41 - Joaquim Carvalhal: Segundo a Lei da causa e efeito, uma atitude corretamente 

aplicada  

numa ação, vai gerar uma reação positiva. 

Resumindo. 

Se tratarmos de um assunto, principalmente no Brasil, de forma incorreta ou incompleta, 

teremos uma  

sucessão de obstáculos por vezes difíceis de contornar.  

 

Mas nada de desanimar. 

Devem, acima de tudo colocar em prática, que tudo deve ser feito em tempo real. 

17/01/22, 19:42 - Joaquim Carvalhal: Se deixarmos passar um dia ou dois para o tratamento de 

qualquer  

assunto (no Brasil), pode representar semanas de espera. 

17/01/22, 19:46 - Joaquim Carvalhal: E voces dispõe apenas de 90 dias. Claro que podem 

prorrogar por + 90  

dias. Mas como ja viram, teriam que compra uma viagem de volta, para garantirem que saiam do 

Brasil. 

17/01/22, 19:52 - Joaquim Carvalhal: Uma pergunta, que me ocorreu agora. 

Já houve resposta da PF ao email do André pai.(caso tenha enviado)? 

17/01/22, 20:18 - Andre Mota Paraty: Olá pai, não entrou no mail deles 



17/01/22, 20:20 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

17/01/22, 20:41 - Joaquim Carvalhal: O teu endereço de email é do @gmail ou portugues. 

17/01/22, 20:51 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Deves ter recebido na tua caixa de email uma mensagem com o bloqueio da mensagem. Ou so 

tens esta  

mensagem? 

17/01/22, 21:04 - Andre Mota Paraty: Só chegou esta mensagem, entrei no link abaixo e deu 

isto: 

17/01/22, 21:04 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

17/01/22, 21:05 - Andre Mota Paraty: Só uso o Gmail q criei no Brasil 

17/01/22, 21:05 - Joaquim Carvalhal: mas envia-me o link 

17/01/22, 21:12 - Andre Mota Paraty: http://dm3nam02ft027.eop-

nam02.prod.protection.outlook.com/ 

17/01/22, 21:22 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

17/01/22, 21:22 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/01/22, 21:23 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Eu acabei de enviar um email para o endereço da PF em Angra e realmente foi negado o acesso. 

O que  

demonstra que a deficiência é deles.  

Pedi uma impressão, mas depois guardei como um doc. em PDF. 

Podes fazer o mesmo. Desta forma ficas com o teu teto de envio e a resposta deles não 

permitindo o  

acesso. 

Tem data e hora.  

Este documento pode ser muito importante no futuro. 

É a tua garantia de quereres marcar o agendamento. 

Sem sucesso 

17/01/22, 21:26 - Andre Mota Paraty: Tenhoos prints já guardados, eles dizem que me informam 

qdo for  

realizado o agendamento do atendimento 

17/01/22, 21:27 - Joaquim Carvalhal: Mas eles te responderam (por qual meio) que informam 

sobre o  



agendamento? 

17/01/22, 21:28 - Andre Mota Paraty: <Ficheiro não revelado> 

17/01/22, 21:37 - Andre Mota Paraty: Responderam a duas solicitações: prorrogação de estada 

e  

autorização de residência 

17/01/22, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Mas a resposta é igiual a que esta em cima? 

17/01/22, 21:38 - Andre Mota Paraty: Sim 

17/01/22, 21:40 - Andre Mota Paraty: Só muda o código, claro 

17/01/22, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Certamente 

Uma coisa não tem a haver com outra. 

Nunca podias pedir o RNE se estivesses com o prazo de turista vencido. 

São coisas distintas, porem com documentação pedida similar, Varia apenas na demonstração de 

condições  

financeiras para permaneceres em território brasileiro. 

No pedido de prorrogação por mais 90 dias, tens apenas que comprovar rendimento ou garantias 

para este  

prazo. 

 

No pedido de RNE, as garantias financeiras será pelo prazo do visto de permanência expedido. 

 

Por isso o De e Ines, tem que obter o RNE dentro dos 90 dias iniciais.  

 

Esse documento que foi elaborado antes da tua ida para o Brasil te nomeando gestor da pousada, 

poderá  

ser aquele que vai te abrir as portas para tudo. 

Pelo menos foi essa a ideia quando o mesmo foi feito pelo Oswaldo, 

17/01/22, 21:46 - Andre Mota Paraty: Sim, faz sentido 

17/01/22, 21:50 - Joaquim Carvalhal: A ordem a ser observada para o Andre pai tratar dos 

documentos  

será. 

Prorrogação da estadia 

Obtenção do RNE 



Solicitação de nacionalidade brasileira, por ser filho de brasileiro. 

 

Quando deve ser tratado. 

O mais rápido possível. 

Esta será a chave para o De e depois para a Ines. 

 

Quanto a obtenções de autorizações pra trabalharem legais no Brasil por vias das instituições 

oficiais como  

ministério do trabalho e outros,  será muito moroso, devido a burocracia instalada e também 

porque 2022,  

ser ano eleitoral. 

A partir de abril, quando a campanha eleitoral começar, tudo vai abrandar ou mesmo parar. 

17/01/22, 21:58 - Joaquim Carvalhal: Claro que quando tiver o encontro com o De e Ines, antes 

da viagem  

deles, explicarei melhor. 

Mas, posso aflorar aqui um exemplo recente passado nesta ultima semana. 

Como viram o Andre Magarão, por mais boa vontade que tenha, não tem noção de prazos que 

voces estão  

condicionados 

Para tratar do assunto do Andre pai, propôs se deslocar a Ubatuba para falar com a Marcia e 

depois ir ao RJ,  

reconhecer a minha assinatura. 

 

Depois que troquei mensagens com ele pelo nosso grupo #contabilidade pousada. resolveu-se 

tudo, sem  

custos com saídas para aquelas cidades e mais céleres. 

Como falei, pessoalmente explicarei ao De e Ines, para que no futuro, situações destas não 

voltem a  

acontecer. 

E não se trata de deslealdade do Magarão, mas, apenas a cultura enraizada no técnico brasileiro 

que a  

melhor via é a mais complicada e dificultosa. 

Também impera a falta de objetividade. 



Mas, depois falo melhor. 

17/01/22, 22:00 - Andre Mota Paraty: Entendi 

17/01/22, 22:00 - Joaquim Carvalhal: Alias. 

Julgo que amanhã, o De e/ou Ines, deviam enviar uma mensagem para o grupo  #contabilidade 

pousada,  

perguntando ao Magarão, se já tem alguma noticia sobre o andamento do pedido do meu CNPJ. 

17/01/22, 22:06 - Andre Mota Paraty: Pois ainda há pouco eu e o Dre falamos sobre isso 

17/01/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: Sem falar no custo que irias ter. Calculo por baixo que 

estas andanças  

podiam atingir os mil e pouco reais. 

17/01/22, 22:11 - Andre Mota Paraty: Fazem falta 

17/01/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Traduzindo. 

Quanto mais dificultoso e tortuoso for a obtenção de algo, por vezes bem simples, maior será o 

valor a  

cobrar. 

17/01/22, 22:13 - Joaquim Carvalhal: Por isso desde o inicio eu informei que o Oswaldo advogado, 

teria  

uma intervenção "pro bono". no tratamento da obtenção da nacionalidade do Andre pai. 

17/01/22, 22:13 - Andre Mota Paraty: Mas tenho que lhe pagar estas últimas consultas que fez 

17/01/22, 22:17 - Joaquim Carvalhal: Isso é outra coisa. 

Não sei o trato que tens com ele. Mas se ele fez alguma intervenção junto a autoridades 

brasileiras como a  

PF, deve te cobrar. Mas, não sei,. Deves lhe perguntar diretamente. Tato que o teu processo já 

entrou em  

modo de finalização 

 

Mas de futuro, ele deve ser mais ocupado com problemas contábeis. Para o restante, uma boa 

consulta na  

net ou mesmo telefonando diretamente para os respetivos orgãos, resolve muita coisa. 

17/01/22, 22:17 - Joaquim Carvalhal: Mas, o que ele fez ultimamente, o De e Ines e mesmo o 

Andre pai,  

poderiam ter chegado lá. 



17/01/22, 22:21 - Joaquim Carvalhal: O que se tem que estar é antenado e fazer boas consultas 

em modo  

de atualização. 

Não se pode pensar isoladamente no problema. 

 

Porque tudo que é lei federal, é igual no Brasil inteiro. 

O Magarão será muito útil alem do contábil. em legislação estadual e municipal. A federal 

também , mas é  

mais acessível via net. 

17/01/22, 22:21 - Andre Mota Paraty: Eu perguntei mas disse que ficaria incluído numas das 

saídas 

17/01/22, 22:22 - Andre Mota Paraty: Mas ficaram sem efeito, mas eu converso com ele sobre 

isso 

17/01/22, 22:24 - Joaquim Carvalhal: Certamente, 

17/01/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Por isso, convém de futuro se colocar neste grupo, 

assuntos  

respeitantes a Pousada e aos tramites na obtenção dos vossos documentos. 

Por vezes eu recorro a amigos no RJ, para me elucidarem sobre algum assunto que surge com 

voces. 

Foi o caso do teu contrato de gestão da pousada.  

Eu enviei uma redação para o Oswaldo e ele "traduziu" para o mecanismo jurídico trabalhista 

brasileiro. 

Ou então sobre abertura de empresa no Brasil, quando o Jovan me elucidou. 

17/01/22, 22:29 - Andre Mota Paraty: Ok 

18/01/22, 17:29 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Esta agendado o Oswaldo (advogado) ir espera-los no aeroporto do RJ, no vosso desembarque. 

Depois ele  

vai leba-los até ao João da Claudia ( o mesmo que levou a Aurora e o Andre pai) para irem até 

Paraty. O  

tempo de viagem de carro é de cerca de 4 horas. 

Ele vai ter uma placa com vosso nome na saída de passageiros. 

Mas, seria interessante voces (se possível) dois dias antes vestirem a vossa roupa que vão 

desembarcar e  



tirar uma foto juntos. Claro se ja tiverem antes a roupa que vão levar, podem faze.lo de imediato. 

Quando falo roupa é apenas a t-shirt que vão portar, porque o calor esta muito intenso, Hoje em 

Paraty  

estava 44º- No RJ é mais quente.  

Porque se tiver varios voos chegando é muito povo que sai por aquela porta. 

18/01/22, 17:36 - Joaquim Carvalhal: Oura coisa. 

Voces podem enviar uma foto frontal de cada um, do vosso passaporte ou cartão cidadão. Apenas 

a foto. 

18/01/22, 19:00 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/01/22, 19:00 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/01/22, 19:05 - Joaquim Carvalhal: Este é o valor anual do IPTU da pousada Aurora. O IPTU 

corresponde  

ao IMI de Portugal. O valor corresponde  +/- 750€. Falta depois outro imposto que é o Laudemio, 

que são  

mais cerca de 2500 reais, ou 400€. 

Contas feitas pago anualmente mais e 1.000€. 

Valor superior 5 vezes ao que pago na minha casa da Aguda. 

18/01/22, 19:14 - Andre Mota Paraty: Para ter um canal de esgoto a passar ali 

18/01/22, 19:27 - Joaquim Carvalhal: Pois é. 

E o Laudémio é porque Paraty esta situado a beira mar e o caso da pousada Aurora é por ter o 

rio Pereque  

passando . 

atras a menos de 30 metros. 

 

Paraty deve ser um dos destinos mais caros do Brasil e onde muitos imoveis atingem valores 

absurdos. 

18/01/22, 20:13 - +351 916 298 740: Ok obrigada, vamos deixar aqui então as fotos 

18/01/22, 20:15 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/01/22, 20:15 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/01/22, 21:17 - Joaquim Carvalhal: Outro assunto para o de e Ines. 

Vai ser necessário levar lembranças para o Oswaldo e para o sales e quero ver se mando para o 

Magarão,  



Eu vou compra-las e pergunto se voces tem espaço para umas 3 garrafa de bebidas alcoólicas e 

1 uniforme  

de futebol. 

18/01/22, 21:23 - +351 916 298 740: Ainda não fizemos a mala toda mas acho que temos espaço 

18/01/22, 21:24 - Andre Neto: Na minha cabe 

18/01/22, 21:27 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Claro que as pessoa para quem se destinam esses presentes são do meu relacionamento, mas que 

vão  

também intervir na iniciação da vossa vida empresarial em Paraty. 

Claro que a aquisição é comigo. 

E tirando o nosso grau familiar, a famosa máxima de "não existe almoços de graça" apica-se 

nessas relações  

de pessoas que cito. 

18/01/22, 21:28 - Joaquim Carvalhal: *as pessoas 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Bom dia seu Joaquim 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Agora estamos bem 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Eu honte ia mandar uma mensagem para o filho do senhor 

mais fiquei  

sem aparelho pra combinar o assentamento das janelas 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Favor faça isso por mim e me avisa por favor se puder pôde 

ser pra  

amanhã cedo 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Vou lhe enviar a sua mensagem e depois digo algo. 

Mas de principio pode contar quase certo pra manhã. Qual a hora que chega lá. 

Obrigado 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Pra mim tá bom às oito 

19/01/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: Quando tiver o retorno, eu aviso. 

Outra coisa. 

Os meus netos estão chegando no final deste mes e vão assumir a pousada no dia 1 de abril. E 

vão receber  

hospedes para a semana santa. 

Durante 10 dias vão ficar fechados para que voce aplique os tetos. 



Será que voce consegue, nestes 10 dias fazer os tetos.? 

Obrigado.. 

19/01/22, 11:38 - Joaquim Carvalhal: Sim vamos fazer de tudo pra concluir dentro da data 

19/01/22, 11:38 - Joaquim Carvalhal: Conto consigo e acredito que voce vai conseguir. Seria um 

grande  

prejuízo os meus netos perderem o o pacote da Pascoa. 

Obrigado 

Ate 

19/01/22, 11:42 - Joaquim Carvalhal: Boa medida e assim tem bastante tempo para secar e ficar 

bem firme  

o verniz. 

19/01/22, 11:43 - Joaquim Carvalhal: Comecinho de março eu vóu começar a fazer a pintura pra 

chegar no  

dia so concruir o assentamento 

22/01/22, 15:36 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

24/01/22, 13:22 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane e Giuliano. 

Espero que estejam todos bem. 

 

Aproveito para informar que na próxima segunda-feira, 31 de janeiro, chega a Paraty os meus 

netos e  

pretendia que que eles pudessem efetuar uma visita no próprio dia de chegada ou no máximo no 

dia  

seguinte. Caso não tenha disponibilidade de agenda para esta  data, pedia que deixasse 

indicações sobre  

esta primeira visita, que será apenas de um primeiro conhecimento do local. Depois com mais 

tempo e  

dentro de suas disponibilidades, poderão agendar um encontro mais alargado. 

 

Gostava também de a informar que o modelo de gestão será feito diretamente por mim, atuando 

os meus  

netos apenas na qualidade de gerentes. Darei um período experimental de 6 meses a partir do 

dia 1 de  



abril. Acredito que será tempo suficiente para avaliar o desempenho deles e acredito também 

que eles  

conseguirão se adaptar tanto a Paraty como na gestão hoteleira da pousada Aurora.  

 

Caso exista algum problema de adaptação por parte deles, voltarei a colocar a pousada Aurora 

no mesmo  

sistema que atualmente se encontra e darei preferência a sua pessoa, que tem sempre se 

mostrado  

cumpridora e profissional. 

 

Também não descarto um outro cenário futuro que é o de colocar a pousada Aurora para alugar 

como casa  

inteira por temporada. 

 

Quanto a este tempo que vai mediar entre a chegada deles e o dia 31 de março, data final de 

contrato,  

pretendia que eles pudessem ter acesso a todas as áreas da pousada Aurora, em diferentes 

horários, mas  

sempre respeitando o normal funcionamento da pousada e sem importunar a privacidade dos 

hospedes.  

 

Como também já tinha dito, logo no início de abril, o Almir carpinteiro irá proceder a aplicação 

dos forros  

nos quartos superiores e depois, descerá para os demais. 

 

Tenho intensão em estar presente em Paraty antes do início da aplicação do forro e de outros 

pormenores  

que a Aurora me alertou, quando esteve recentemente em Paraty. 

 

Neste momento já está criado uma firma em meu nome com CNPJ, para efetivar os 

procedimentos junto  

aos organismo municipais, estaduais e federais. 

 



O meu contador é o Andre Magarão, que esta comigo há mais e 10 anos e o Luis Sales continuará 

a me  

representar em todos os atos públicos respeitantes a pousada e ao meu CNPJ. 

 

A Roseli de Oliveira, que acompanha a mim e a minha família há mais de 20 anos, terá um papel 

de apoio  

logístico na estrutura da pousada, pelo menos na fase inicial. 

 

Sei que muitos assuntos deverão ainda ser tratados e conversados consigo, nomeadamente as 

transições  

em plataformas como o Booking e outras que possa constar a pousada Aurora, como contratos 

em seu  

nome na Enel (antiga Ampla), e outras empresas fornecedoras de serviços.  

 

Sugeria que todos estes assuntos fossem tratados inicialmente com os meus netos, porque 

presencialmente  

os resultados são mais diretos. Mesmo eles me enviando um relatório diário de toda a interação 

dos  

assuntos da pousada que vão ter consigo, eu estarei sempre ao seu dispor para as resoluções 

dos mesmos.  

E sempre que queira pode teclar ou falar diretamente comigo. 

 

Agradeço a sua atenção para o exposto e acredito que vamos manter um bom relacionamento 

empresarial,  

como tem sido feito há cerca de 6 anos que interagimos, mesmo que virtualmente ou por 

telefone. 

 

Até breve. 

24/01/22, 19:36 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Fiz uma coletânea de vários assuntos discutidos por nós todos, desde o inicio em dezembro de 

2021, até  

esta ultima sexta-feira, 21jan-2022. 

Mais tarde vou postar todo o este conteúdo., para lerem com calma, 



 

Mmas nesta postagem, pergunto ao Andre neto, se pode passar na Trigal, porque deixei o meu 

cartão de  

crédito do banco Itau, para o caso de ser necessário fazer a apresentação junto ao agente da 

PF no  

aeroporto do RJ.  Porque o vosso voo a vossa estadia será de tres meses, segundo data constante 

no vosso  

bilhete de avião. Sei que quando é permanência menor de 30 dias eles não ligam.  

Isto é so uma precaução, porque trata-se de dois passageiros/turistas e sem marcação em 

qualquer hotel  

de alguma reserva em vosso nome. 

Depois ele devera ser entregue ao Sales. 

Só um adendo. Para comprovar que o cartão de credito é do avo do Dé, convém ele ter em mão 

uma  

certidão de nascimento dele, onde contenha a filiação e os nomes dos avós. 

 

Se tiver alguma duvida, entra em contato. 

25/01/22, 09:18 - Joaquim Carvalhal: Bom dia  

 

Hoje, 25 de janeiro de 2022, foi criado uma conta email contendo várias informações sobre a 

pousada  

Aurora, como também conteúdos sobre RNE/CRNM e nacionalização. 

acesso ao email paraty987654321@gmail.com      senha 2022paraty2022 

 www.pousodaserra.com/andre   senha paraty 

 

No email inicial de apresentação tem os seguintes tópicos. 

------------------------------------------------------------------------------- 

TOPICOS POUSADA AURORA 2022 

Chegada/desembarque no Brasil.  Dicas que podem ser utilizadas em eventuais respostas ao 

agente da PF  

no aeroporto. 

Prorrogação de estadia - Residência - Nacionalização 



Pousada Aurora – Antes e depois do final de contrato da Thaiane. 

Atos de Gestão a partir desta data (23-jan-2022) 

Meios de apoio com informação técnica - Email paraty987654321@gmail.com 

Meios de apoio com informação técnica – www.pousodaserra.com/andre   senha paraty 

Mensagem para o Magarão a partir de 23-jan-2022 

Mensagem para a Thaiane a parir de 23-jan-2022 

Mensagem para Roseli. 

Compromissos financeiros a ter em conta e outros custos de exploração. 

Tarefas a serem efetuadas a partir da vossa chegada em paraty na segunda-feira 31 de janeiro, 

no menor  

espaço de tempo. 

Finalização. 

25/01/22, 09:37 - Andre Neto: Bom dia, vou passar hoje na padaria na parte da tarde para ir 

buscar o cartão  

. 

Hoje também já vamos tratar da declaração de estado civil para apostilar que é o único 

documento que  

falta para levar, a certidão de nascimento já temos connosco. 

25/01/22, 09:39 - Andre Neto: Vamos ler com atenção obrigado 

25/01/22, 09:42 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Hoje vou tentar agendar com a Roseli, uma saída no Bonjour e se possível com a ida dela, para 

voc3s  

poderem conversar a vontade, juntando o lazer com o trabalho. 

Esta conversa com ela é muito importante para voces.  

Só para memorizar. Ela e o Sales são os únicos que voces podem perguntar a vontade o que 

pretenderem e  

obterem respostas fiáveis. 

25/01/22, 17:24 - Andre Neto: Certo, como combinado.  

Já tenho o cartão comigo á chegada entrego.  

Tentamos arranjar o que o sales pediu nos chineses mas dizem que só vendem na época de natal, 

quinta- 

feira vamos à feira para a lembrança do Magarao e tentamos arranjar por lá. 



Vamos agora estudar melhor os conteúdos criados no e-mail/site 

25/01/22, 17:48 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Qualquer coisa mandem... 

25/01/22, 21:26 - Joaquim Carvalhal: Uma lembrança, que não tem nada a haver com a pousada. 

Caso venham a utilizar um filtro/protetor solar com um bom fator de proteção , tipo 50, 

comparem os  

valores daqui com o praticados em Paraty. 

26/01/22, 10:42 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Vou em baixo juntar um áudio que recebi da Roseli e a mensagem que lhe enviei. 

Quero que entendam que não estou forçando nada, apenas, fazendo esta ponte inicial 

apresentando as  

pessoas e estes agendamentos de reunião na pousada e a saída de barco é para voces terem uma 

noção do  

que 

26/01/22, 10:42 - Joaquim Carvalhal: da realidade dos fatos. 

26/01/22, 10:43 - Joaquim Carvalhal: Depois dessas duas propostas de apresentação, ficará do 

vosso lado a  

gestão do vosso dia a dia. 

26/01/22, 10:44 - Joaquim Carvalhal: Obrigado Roseli. 

Se quiser já marcar para quarta-feira, dia 2 de fevereiro, caso voce possa e eles estejam 

disponíveis 

. 

Ja falei para eles que podem fazer todo o tipo de perguntas para voce e confiar nas respostas.  

Principalmente como se faz a gerência de uma pousada em Paraty. 

Ja pedi ao Sales para acompanha-los na primeira visita a pousada Aurora e fazer a apresentação 

deles a  

Thaiane. Se for possível voce acompanha-los também, era muito importante. Porque voce 

acompanhou a  

Aurora e também porque nos acompanhou na construção da pousada e depois no seu inicio como 

pousada. 

No mais vamos a partir de agora mantermos mais contatos. 

Obrigado. 

 



Vou de seguida enviar para voce a mensagem que enviei para a Thaiane e assim vai entender 

melhor como  

estão as coisas. 

Não precisa de me responder, ,as se tiver alguma duvida da mensagem, pode mandar um áudio 

que depois  

eu retorno. 

26/01/22, 10:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

26/01/22, 22:15 - +351 916 298 740: Ok perfeito, vai ser muito bom para nós termos a Roseli 

como apoio  

temos muito a aprender com ela certamente , muito obrigada !! 

27/01/22, 11:51 - +351 916 298 740: Bom dia , qual é o tamanho de camisola do magarão ? 

27/01/22, 11:52 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 11:52 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 12:01 - Joaquim Carvalhal: Tamanho "bem grande". 

Podem comprar as duas e fica uma para a Luiza e outra para a Leo (filha e esposa do Sales). 

Depois juntem o valor da camisola para eu pagar a voces. 

Obrigado 

27/01/22, 12:19 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

27/01/22, 12:19 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

27/01/22, 13:15 - Joaquim Carvalhal: Oswaldo Almeida 

+55 21 99995-2550 

Este é o contato do Oswaldo (advogado) 

 

Este é um link onde podem ver o rosto dele. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1553641444761764&set=pob.100003477698200 

 

Não se admirem mas o Oswaldo alem de ser advogado é um bom vivan, genuíno malandro da 

cidade do Rio  

de Janeiro. 

27/01/22, 13:17 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 14:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 14:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



27/01/22, 14:45 - +351 916 298 740: XL 

27/01/22, 14:48 - +351 916 298 740: 10€ 

27/01/22, 14:58 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Pode comprar. 

27/01/22, 14:58 - Joaquim Carvalhal: Veja o total, p.f. 

27/01/22, 14:59 - Joaquim Carvalhal: Tem como comprar duas. 

27/01/22, 15:14 - Andre Neto: Julgo que o senhor tem mais. Estamos a lanchar aqui ao lado e 

já  

perguntamos. Mas tamanho XL na mesma ? 

27/01/22, 15:27 - Joaquim Carvalhal: Sim. 

Porque vai uma para o Magarão e outra para o Sales. 

27/01/22, 15:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 15:29 - Andre Neto: Só tem mais este modelo, mas é do Ronaldo na mesma 

27/01/22, 15:30 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Mei esquisito mas se é do Ronaldo é que importa. 

27/01/22, 15:31 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 15:35 - Joaquim Carvalhal: Essa é melhor. 

Mas fica ao vosso criterio. 

 

Vou juntar um audio que acabei de receber da Roseli, marcando o vosso primeiro passeio de 

baeco e  

também para colocarem todas as duvidas em dia. Podem e devem perguntar a vontade. 

 

tenham em conta que é os preços ara comerem e beberem nas ilhas de Paraty quando saírem é 

muito caro.  

Podem levar pão com qualquer coisa e bebidas, que o Bonjour tem geleira com gelo. 

No Bonjour o Tula faz umas caipirinhas, mas ai voces tem que pagar a parte. 

Mas julgo que o Andre pai, ja está dentro do assunto. 

 

Ouçam o audio. 

27/01/22, 15:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



27/01/22, 16:44 - Andre Neto: Ok obrigado. Vamos organizar as perguntas.  

Nós podemos quarta feira claro, quando eles puderem tudo bem 

27/01/22, 16:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 16:57 - Joaquim Carvalhal: Com  a Roseli, com o Sales ou o Tula, tem que ser um pouco 

na base  

da informalidade. sem problemas. Podem ter uma cabula para poderem perguntar tudo. 

Mas depois, voces devem manter sempre uma forma de contato constante, pelo menos com a 

Roseli e  

sempre que preciso com o Sales. 

Eles se sentem bem em estar do vosso lado. 

Por outro lado, eles conhecem (regra geral) os picaretas (pessoas desonestas) de Paraty e se 

consultados  

podem evitar para voces, caírem em logros. 

 

Voces vão notar que parte das pessoas em Paraty, enviam áudios como forma de substituir as 

mensagens.  

Julgo que tem algo ligado a preocupação de escreverem sem erros. 

27/01/22, 16:57 - +351 916 298 740: Globos - 6,99€ / 9,99 

Camisolas- 10€ / 10€ 

 

Total 36€  

 

Compramos as camisolas numa lojinha no Porto e o senhor não nos deu talão 

27/01/22, 16:57 - Joaquim Carvalhal: Voces querem esse dinheiro em euros (digam-me o IBAN 

ou NIB) ou  

entregues em reais no RJ? 

27/01/22, 17:00 - +351 916 298 740: Pode ser entregue em reais no rio 

27/01/22, 17:01 - Joaquim Carvalhal: Precisam desta quantia no RJ aeroporto ou em Paraty. 

27/01/22, 17:03 - Andre Neto: Ok, sim nós vamos manter o contacto diário com eles. Ontem 

tivemos a  

pesquisar fornecedores de amenities em Paraty, talvez eles conheçam melhor ou até mesmo o 

teteco.  



Vamos juntar essas dúvidas todas 

27/01/22, 17:03 - Andre Neto: Pode ser so em Paraty pf 

27/01/22, 17:08 - Andre Neto: Não apontei foi para quem era a murganheira e para quem era o 

wiskhy 

27/01/22, 17:26 - Joaquim Carvalhal: O Teteco tem um nivel de conhecimento com fornecedores 

que a  

Roseli não tem. 

Mas o teteco será bem util, quando voces conhecerem minimamente um pouco de Paraty. Essa 

saída de  

barco será importante e depois o contato com a cidade também. 

Julgo que o Teteco, mora no mesmo condomínio que voces. 

 

Não devem se esquecer que os evangélicos não bebem bebidas alcoólicas. Vão num cafezinho e  

refrigerante, principalmente coca cola. Se convidarem alguém para casa para conversar, 

evangélico ou não,  

devem estar prevenidos sempre com um bolo feito em casa de qualquer coisa. 

Bolo de chocolate é o que mais agrada ou de laranja. 

Evangélicos que voces vão lidar: 

Andre Magarão, Roseli, Tula (comigo ele bebe vinho), Teteco, Zandes. 

27/01/22, 17:28 - Joaquim Carvalhal: A Murganheira é para sair no aeroporto no RJ. Mas, devem 

perguntar  

ao Oswaldo se é melhor no carro dele ou do João (Uber). No aeroporto da mal aspeto. 

O Whisky é para o Sales, bem como uma camiseta do Ronaldo. 

A outra camiseta é para o Magarão. 

27/01/22, 17:36 - Joaquim Carvalhal: Qual foi o valor em reais que pagaram ao Magarão, para 

inicio do  

tratamento da firma/CNPJ ? 

27/01/22, 17:38 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 17:43 - Joaquim Carvalhal: Ao cambio de hoje os 36€, equivale a 211 reais  + 1300 

reais=  

1511reais, 

É isso? 



27/01/22, 17:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/01/22, 17:48 - Andre Neto: Ok percebi 

27/01/22, 17:48 - Andre Neto: Sim está certo 

27/01/22, 17:48 - Andre Neto: Obrigado 

27/01/22, 17:53 - Joaquim Carvalhal: Vou pedir ao Sales para entregar esse dinheiro a voces na 

segunda- 

feira, mas caso ele não esteja, querem que ele entregue antes ao Andre pai? 

27/01/22, 17:58 - Andre Neto: Pode ser, como der mais jeito 

27/01/22, 19:26 - Joaquim Carvalhal: Só para dizer que na segunda-feira o Sales vai entregar 

a quantia de  

1.511 reais para voces e eta disponivel para acompanha-los a pousada, quando voces entenderem. 

Claro  

que a ida do Andre pai, também deve ser considerada. 

 

Pedi a ele para telefonar para ela, porque ate ao momento ela ainda não deu retorno a ultima 

mensagem  

que eu enviei. 

Disse para ele que de qualquer forma, voces vão na mesma e depois tentam agendar com ela um 

melhor  

horário. 

Ela deve estar muito ocupada porque se Paraty esta abarrotada de gente, ela deve ficar com 

pouca  

disponibilidade. 

 

Mas sem problemas. 

É importante voces chegarem e se inteirarem do espaço fisico da pousada. 

29/01/22, 15:04 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim e Aurora e família. 

 

Este é meu contato pessoal, o outro está conectado a outro computador e outras pessoas tem 

acesso,  

então, nós falaremos por aqui.  

 



Desculpe a demora em responder.  

 

Na segunda temos disponibilidade sim, já falei com o Sales e vamos marcar um horário.  

 

Seis meses é um bom tempo para adaptação, creio que vai dá certo.  

 

Agradeço caso tenhamos uma nova oportunidade de administração da Pousada Aurora, é pra nós 

um lugar  

onde crescemos muito e temos muito carinho, cuidando todo esse tempo como se fosse nossa. 

Preciso  

aproveitar essa oportunidade e colocar alguns itens que precisam ser melhorados.  

 

1- as banheiras dos quartos de cima 5 e 6, continuam com problemas de vazamento e o transtorno 

tem sido  

diária e não conseguimos resolver, terá que tirar a banheira e fazer uma reforma, nós não 

teríamos tempo  

hábil para fazer essa reforma e recuperar o dinheiro, então hoje estamos contando com a 

compreensão dos  

hóspedes de não usar, porém isso nem sempre acontece e acaba fazendo no quarto 4 (quarto 

que fica de  

frente para a área de café? 

 

2- quando acaba a luz na cidade ficamos sem água nos quartos. Isso acontece pq a água é 

pressurizada e  

sem energia as bombas não funcionam, algo fácil de resolver.  

Algo fácil de resolver e podemos falar mais sobre isso.  

 

Sobre a conversão dos sites, contas... Tudo isso será feito e leva um tempo pelas burocracias, 

mas nada que  

uma semana de trabalho não se resolva.  

 

Vamos mantendo contato e tudo terá a melhor solução, até logo.  

 



Desejo boa viagem a seus netos.  

 

Tenham um bom final de semana.  

 

Thaiane e Giuliano. 

29/01/22, 18:25 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

29/01/22, 18:30 - Andre Neto: Ok vamos conversar com a thaiane. Estando lá será mais fácil 

29/01/22, 18:59 - Joaquim Carvalhal: Hoje tive uma conversa bem longa com o Oswaldo, onde 

ele tem um  

visão diferente sobre o pedido do De para pedir o RNE em simultâneo com o Andre pai na própria  

delegação da PF em Angra dos Reis. 

Mas para a semana marcamos uma reuni 

29/01/22, 19:00 - Joaquim Carvalhal: apo com todos via zap e falaremos melhor. 

29/01/22, 22:20 - +351 916 298 740: Ok depois conversamos então, diga me uma coisa por 

favor, no  

formulário da Anvisa pede me o endereço do Brasil onde vamos ficar, coloco a morada do 

Oswaldo ou a  

pousada aurora? 

29/01/22, 22:29 - Joaquim Carvalhal: Do Oswaldo não. 

Pode ser do local onde mora o Andre Pai. 

Segundo a visão do Oswaldo, exista uma mais valia em concentrar os processos do Andre pai e 

Andre filho e  

depois incluir que todos trabalham na pousada Aurora. 

Segundo ele, a apresentação da pousada Aurora ser propriedade do pai do Andre e do avo do 

Andre,   

garante uma das principais componentes para a RNE que é a garantia financeira de subsistência 

no Brasil. E  

no cas da pousada AUrora ainda acresce a garantia que o imóvel é meu. 

Mas durante a semana que vem, veremos isso tudo. 

Sei que vai ser esgotante para voces, mas, gostava que pudessem a partir da chegada a Paraty, 

ficassem por  

dentro de todos os assuntos, para depois poderem tomar as melhores decisões sobre esta nova 

vossa  



empresa. 

Verão que é muito fácil trabalhar em Paraty e fazer lazer quase ao mesmo tempo. 

29/01/22, 22:33 - +351 916 298 740: Mas se nos perguntarem no aeroporto onde vamos ficar 

dizemos que  

a casa e de quem?  

É que nas informações do Gmail estava escrito para dizer que íamos ficar em casa do Oswaldo e 

na pousada  

aurora 

29/01/22, 22:33 - +351 916 298 740: Não vai coincidir com o documento da Anvisa 

29/01/22, 22:43 - Joaquim Carvalhal: Mas o documento da anvisa ja foi enviado? 

29/01/22, 22:43 - +351 916 298 740: Não, estou a preencher agora 

29/01/22, 23:34 - Joaquim Carvalhal: Podem colocar tanto o endereço do Andre pai. 

Mas o Oswaldo vai estar a vossa espera e qualquer necessidade podem pedir para chama-lo ou 

mesmo  

telefonarem para ele. Apesar de eu achar que não sera preciso. 

Fiquem a vontade, Isto ´é apenas precaução 

29/01/22, 23:36 - Joaquim Carvalhal: *na anvisa podem colocar o endereço do Andre pai. 

29/01/22, 23:38 - Joaquim Carvalhal: Caso perguntem na passagem da carimbação do 

passaporte, podem  

dizer que este endereço é onde mora o pai do Andre neto. 

Vão passar o carnaval em Paraty e ficar este tempo todo por la. 

Se perguntarem como vao sobreviver, podem dizer que o avo do Andre tem uma pousada em 

Paraty,  

inclusive tem o meu cartão de credito para qualquer eventualidade. 

29/01/22, 23:42 - Joaquim Carvalhal: Voces podem e devem abrir o papel que tem embrulhado 

o cartão e  

leva-lo normalmente na vossa carteira. Eu deixei-o desta forma embrulhado porque as 

funcionarias na  

Trigal são muito curiosas e não queria que soubessem do que se tratava- 

30/01/22, 08:28 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Ainda não tinha falado para voces se tinham necessidade que os levassem ao aeroporto, por 

achar que  

alguém desse lado familiar o faça. Se precisarem fiquem a vontade. 



Assim, desejo boa viajem e que tudo corra o melhor possível. 

Vou deixar o contato do Oswaldo no RJ,  

005521 99995-2550 

Qualquer coisa mandem. 

30/01/22, 08:52 - Andre Neto: Bom dia. Sim a minha mãe vai levar, obrigado . Já guardei o 

contacto do  

Oswaldo. Depois deixamos aqui o link do voo, até já 

30/01/22, 08:56 - Joaquim Carvalhal: Só mais uma coisa 

Ontem sobre o endereço que deviam colocar para a anvisa, devem ter em conta o seguinte. 

No desembarque voces vão como turistas, por isso, nada tem a haver com moradas futuras para 

o pedido  

da residência.  

Não se esqueçam de enviar uma foto dos dois com as respetivas camisetas que vão desembarcar 

para que o  

Oswaldo os reconheça- 

30/01/22, 12:08 - Andre Neto: Ok entendi .  

Sim, a Inês ainda vai trocar de roupa no wc quando chegar , pois como ainda vamos Alemanha ia 

ter frio. A  

chegada nos podemos enviar para o Oswaldo , para o zap ? 

30/01/22, 12:11 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. Pode ate ser no desembarque no RJ. Tiram 

uma selfie  

e enviam para mim e para o whatsap do Oswaldo. 

Façam da forma que der mais jeito. 

30/01/22, 12:16 - Andre Neto: Ok combinado . Ao bocado disse que deixava aqui o link, mas 

afinal a nossa  

companhia não tem esse serviço. Contando que chegamos a hora prevista envio mensagem á 

chegada no RJ 

30/01/22, 12:19 - Joaquim Carvalhal: Tenham em atenção se o pessoa das malas não excede o 

permitido  

pela companhia. 

30/01/22, 12:19 - Joaquim Carvalhal: *se o peso das malas .... 

31/01/22, 10:37 - Andre Neto: Estamos na fila das malas , está muita confusão deve demorar 

um bocado 



31/01/22, 10:37 - Andre Mota Paraty: Está ok 

31/01/22, 10:38 - Andre Mota Paraty: Comigo foi igual 

31/01/22, 10:38 - Joaquim Carvalhal: Ja falaram com o Oswaldo? 

31/01/22, 10:47 - Andre Mota Paraty: Eu já falei 

31/01/22, 10:48 - Andre Mota Paraty: Está á espera deles, expliquei que estava um pouco 

demorado 

31/01/22, 18:26 - +351 916 298 740: Olá sr Joaquim , já estamos em casa acabamos de almoçar 

agora.  

Ligamos ao sales para combinar? Ou é melhor ser noutro dia? 

31/01/22, 18:37 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Então correu tudo bem. 

Julgo que podem avisar que ja chegaram e quando for possível gostavam de o conhecer, Depois 

é so  

perguntar de disponibilidade dele e agendarem com a Thaiane. 

Deviam depois falar com a Roseli sobre a saída agendada com o Bonjour na próxima quarta-feira, 

Acho que é por ai. 

Mas devem ver se estão cansados ou aaanaão. 

31/01/22, 18:38 - Joaquim Carvalhal: Sem esquecer as prendas para o Sales. 

31/01/22, 22:21 - +351 916 298 740: Estivemos com o sales à tarde já entregamos as prendas 

esquecemos  

do seu cartão mas entregamos amanhã sem falta, a thaiane só podia depois das 19 portanto 

combinamos ir  

a pousada amanhã o sales vem connosco. 

Já temos o chip do celular brasileiro, mas mantivemos este contacto somente no whatsapp para 

não perder  

as conversas. 

31/01/22, 22:24 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Amanha devem falar com a Roseli sobre a saída no Bonjour  na quarta-feira. Caso não possam 

digam, para  

que ele possa aceitar outros turistas 

31/01/22, 22:27 - +351 916 298 740: Podemos, amanhã enviamos mensagem para ela para 

confirmar 

31/01/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 



01/02/22, 09:13 - Joaquim Carvalhal: Tópicos para estes dois encontros: (alguns são apenas 

lembranças  

porque já foram conversados entre nós)- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Devem ter em conta que todas as colocações que vou deixar aqui, servem apenas para vossa 

orientação  

inicial, no sentido de poderem usufruir do conhecimento que tenho de cada uma das pessoas que 

vocês vão  

tratar de assuntos comerciais. Não devem interpretar de maneira nenhuma uma intromissão da 

minha  

parte. A utilização ou não destes tópicos fica ao vosso critério e deve ser sempre interpretado 

no plano  

empresarial.  

 

Jamais vou me pronunciar ou intrometer em vidas privadas. Aliás, quem me conhece sabe que 

são estes  

princípios que me norteiam. Sou e sempre fui contra a proteção excessiva de país e avos para 

seus  

descendentes. Ajudar quando é preciso é uma coisa, asfixiar é outra. 

 

Tenham sempre em conta que vocês vão ter uma árdua tarefa pela frente, mesmo tendo tudo 

muito  

facilitado por parte das pessoas nossas conhecidas e residentes em Paraty. 

 

Um outro cuidado a ser observado; todo o investimento que pensem fazer antes de iniciarem na 

gestão da  

pousada Aurora, deve ser muito bem calculado. Muita calma. É importante primeiro ir faturando 

com os  

serviços de hospedagem e conforme forem progredindo, vão fazendo as modificações que 

entendam  

necessárias. 

 



Como sempre fico ao dispor- 

 

E não se esqueçam que em Paraty é possível estar sempre em modo permanente de trabalho e 

de lazer.  

Não se deve fazer as duas coisas em simultâneo. Prova disso será a saída de barco que vocês 

vão dar no  

Bonjour. 

 

Tópicos com: 

xxxxx Thaiane. 

• Não devem dizer nada do que pensam fazer no futuro ou modificações a levarem a efeito 

na  

pousada. 

• Podem perguntar a ela porque não coloca todos as suites diretas no Booking, A resposta 

dela vai  

indiretamente explicar a uma eventual pergunta vossa, se ela usa algum programa de 

sincronização de  

reservas. 

• Devem e podem alegar que muitas informações que vocês vão pedir a ela, derivam de um 

pedido  

que eu fiz a vocês. E também que vocês tem um compromisso de me enviarem um relatório 

detalhado  

semanalmente sobre esta fase inicial, Desta forma vocês ficam desculpados. 

• Por fim, devem informar a ela que a meu pedido vão se deslocar a pousada Aurora em 

diversos  

horários (manhã para verem o serviço do cafe da manhã, junto ao meio dia no check-out, de 

tarde no check  

ín e a noite para verem como é a chegada dos hospedes e poderem conversar com o rececionista 

da  

noite/vigia. 

• Também devem propor se muitas dúvidas podem ser enviadas para o zap dela, pra serem  

respondidas quando lhe der mais jeito. 



• Finalizando: Na dúvida sobre qualquer assunto, digam que vão falar comigo. Mesmo que 

não o  

façam, terão tempo para pensar. 

• Entenderem o que é a zona de estacionamento e local onde se encontra aquele mobiliário 

que ele  

quer vender. 

 

 

 

xxxxx Roseli./ Tula Bonjour 

• A experiência dela é no campo de rececionar hospedes. atender telefone, dar 

informações,  

observar o estado geral da pousada. 

• Não tem qualquer experiência com plataformas (julgo eu) de reservas, mas sabe utilizar 

bem um  

computador. 

• Muito útil na captação de mão de obra para a pousada, uma vez que a maioria dos 

trabalhadores  

de Paraty são evangélicos, profissão de fé que ela é obreira. 

• Devem perguntar ao Tula os preços praticados pelo barco Bonjour, bem como valores 

para a  

bebidas a bordo. 

• Tato a Roseli como ao Tula podem perguntar o valor da comissão que são pagos a pousada 

que  

vendem os pacotes marítimos. 

• Devem perguntar a Roseli qual os vencimentos que as pousadas pagam para camareiras, 

vigia  

noturno, rececionista e por aí fora, 

• Devem também perguntar a ela quais os dias que ela vai poder dispor e qual o valor que 

vai cobrar. 

 

 

 



xxxxx Teteco 

• Seria ótimo se ele pudesse falar com vocês, pelo menos mais para a frente quando vocês 

já tiverem  

noção do que é Paraty e a pousada. 

• Tem um manancial mito grande de informações como guia turístico, dono de pousada e 

porque  

teve um contrato com a pousada Aurora antes da Thaiane. 

• Quando acharem por bem eu tento fazer este primeiro agendamento. 

 

xxxxx Zandes 

• Devem tentar agendar com ele um encontro, depois de conhecerem a pousada e terem 

noção das  

anomalias comentadas pela Thaiane. Neste ponto gostava também de ouvir as opiniões dele. 

 

xxxxx Almir carpinteiro. 

• Devem agendar com ele, uma ida a sua oficina para verem a medira do forro Fica na 

própria casa  

dele, em plena serra atlântica, no lugar da Barra Grande em plena roça, mas distante do centro 

de Paraty  

cerca de 20 km. Eu ja falei com ele para que pegue vocês em vossa casa e depois traga de volta. 

 

xxxxx Andre Magarão. 

• Podem e devem conhecer o escritório dele, porem se for muito pequeno e sem 

privacidade, devem  

propor tratar tudo na vossa própria casa.  

• As informações que necessitarem devem ser sempre colocadas previamente no nosso 

grupo #  

Contabilidade Pousada, para que eu possa seguir o percurso do meu CNPJ. 

 

 

Para terminar:  

Todo o cuidado é pouco na exteriorização e na divulgação da vossa condição de 

portugueses/europeu,  



porque sabem que o Euro vale mais que o dólar. 

Outro  pormenor ´importante é insistirem para todos que a vossa condição laboral será de 

funcionários com  

responsabilidade de gerência na pousada.  

 

Assim, vocês baixam o foco de eventuais ações dos malfeitores. 

01/02/22, 10:27 - Andre Neto: Bom dia, ok obrigado. Logo vamos conhecer pousada e tirar as 

dúvidas  

desses tópicos e já passamos para aqui toda a informação que recolhermos 

01/02/22, 11:12 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Vamos a luta. 

Na msg anterior deixei de lado propositadamente o assunto sobre o RNE/RNM e nacionalização 

que gostava  

que ouvissem o Oswaldo, pelo menos sobre RNE. 

Vou ver com ele como esta a agenda dele e um dia qualquer desta semana no final do dia, tento 

agendar  

um zap entre todos. 

Ele me fez ver o outro lado da vantagem em voces fazerem o pedido por Angra. 

Mas tudo a seu tempo. 

01/02/22, 11:13 - Joaquim Carvalhal: Já falei com o Sales sobre o meu cartão de credito. Sem 

problemas. 

01/02/22, 12:04 - Joaquim Carvalhal: Boas Oswaldo. 

Daquele assunto que falamos sobre a residência e nacionalização do Andre e filho, vou te deixar 

aqui em  

baixo um link que fiz onde tem uma vasta coleta na net sobre o assunto. 

 

Quando achares bem e após a leitura, será possível marcar um encontro via zap, entre todos? 

Claro que apesar das datas estarem em espera quanto a prazos devido ao adiamento concedido 

pela PF,   

pessoalmente gostava de ver esta agenda iniciada e tocada pelos meus netos, para que não se 

caísse na  

inercia e nos entraves burocráticos. 

 



Boa leitura e qualquer coisa manda. 

 

Aguardo. 

 

Obrigado 

Ate+ 

 

www.pousodaserra.com/oswaldo 

01/02/22, 12:44 - Andre Neto: Sim o Oswaldo ontem falou sobre isso por alto também. Vamos 

aguardar  

pela disponibilidade dele para a reunião , quanto mais rápido despacharmos o que temos a tratar 

melhor.  

Enviei mensagem a Roseli estou a espera de resposta para amanhã, enviei por zap ela não tem o 

meu  

número mas deve receber 

01/02/22, 12:45 - Joaquim Carvalhal: ???? 

01/02/22, 13:21 - Joaquim Carvalhal: Vamos aguardar. 

Mas depois de conversar com ele por cerca de 1 hora ele interpreta que o "busílis" da questão 

são as  

garantias financeiras para estarem no Brasil. Neste caso por ter a pousada/CNPJ, eu na 

qualidade de pai e  

avo, posso dar estas garantias.  

Claro que vou quase de imediato falar com o Magarão para sobre o meu imposto de renda no caso 

de ser  

necessário para voces. 

Por isso. vou apostar no concelho jurídico dele e explicar que ele possa explicar melhor. 

 

Não devem se esquecer que caso a PF necessite de consultar as vossas redes sociais, para 

conceção do RNE  

como esta previsto em Lei, devem cuidar da mesma com imagens em que mostrem a vossa 

inserção no dia  

a dia familiar e paratiense. 



Amanhã, vão sair de barco e pensem que imagens com pessoas ligadas a voces (Roseli e Tula) no 

barco  

Bonjour, pode ser benéfico para voces (postarem nas vossas redes sociais) darem um ar de 

convivência com  

pessoas local. Nomeadamente em Paraty onde pensam residir e trabalhar. 

Caso precisem de (postar) mais fotos em que esta o Sales e família, em saídas recentes com o 

Andre pai, eu  

tenho algumas enviadas pelo Sales e julgo que o Andre pai também as possui. 

 

Já deu para ver que a Lei no Brasil funciona e com a PF funciona ainda mais. 

01/02/22, 13:23 - Joaquim Carvalhal: Oswaldo encontrei este link do governo sobre o assunto: 

 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/migracoes/autorizacao-de-residencia 

01/02/22, 20:10 - +351 916 298 740: Já fomos a pousada, fomos recebidos pela thaiane. A 

pousada é linda,  

achamos mais bonita pessoalmente do que nas fotos. 

 

Pedimos para ir lá em vários horários ela disse que não havia problema mas que de manhã o 

melhor era a  

partir das 9h porque já estava lá o irmão e ainda conseguíamos ver uma parte do café da manhã. 

Já fiquei  

com o contacto dela para combinar e fazer questões, sem problema. 

 

Fomos ver o estacionamento e ela falou do mobiliário se queríamos comprar, dissemos que esse 

assunto  

era com o sr Joaquim. O espaço exterior é lindo é uma mais valia para a pousada sem dúvida!! 

 

Só nos deixou ver os quartos que têm o problema da banheira. O quarto xingu (cá em baixo) tem 

o teto  

completamente podre. Ela falou que pede aos hóspedes para não usar a hidromassagem mas que 

eles usam  



na mesma. Falou que tentam tapar o buraco da banheira para usar e que até calcinha encontrou 

no cano  

então está cada vez pior. A única solução que a thaiane disse para resolver o problema é tirar a 

banheira  

arranjar os canos e voltar a colocar. 

01/02/22, 20:10 - Andre Neto: Vídeo do estacionamento: 

01/02/22, 20:10 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

01/02/22, 20:11 - Andre Neto: Tem bastante espaço, penso que cabem os 8 carros 

perfeitamente. 

01/02/22, 20:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

01/02/22, 20:20 - +351 916 298 740: Outra coisa a thaiane usa um software de reservas 

brasileiro para gerir  

os quartos. 

01/02/22, 20:21 - +351 916 298 740: Combinou connosco que na altura da término do contrato 

enquanto  

se põe o forro no teto que passava as plataformas todas para a sua empresa, que é burocrático 

mas que  

numa semana se consegue. 

01/02/22, 20:27 - +351 916 298 740: Foi muito educada mas não é muito acessível, quando 

pedimos para ir  

em vários horários disse que não era necessário q ela podia explicar o funcionamento, 

agradecemos a  

explicação dela mas que também precisávamos de ir dar uma olhada para ver o ambiente e o 

ritmo da  

pousada nos diferentes horários, ela disse que então tudo bem. 

 

Também não nos deixou ver mais nenhum quarto porque tinha hóspedes …. 

01/02/22, 20:34 - +351 916 298 740: De manhã queríamos ver o funcionamento desde o início 

que é as 7  

mas ela só deixou ir a partir das 9h 

01/02/22, 21:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/02/22, 22:50 - +351 916 298 740: Não conseguimos entender muito bem mas achamos que 

é o quarto  



15 que tem o problema na banheira e estragou o teto do quarto 6 

01/02/22, 22:53 - +351 916 298 740: Estando no exterior na parte de trás, virado de frente 

para a pousada e  

de costas para a piscina são os quartos do lado direito 

02/02/22, 07:30 - Joaquim Carvalhal: Deve ser o wc da suite 15 que vaza agua para a suite do 

quarto 6. 

Quando tiverem uma oportunidade podemos explorar melhor este item e depois falar com o 

Zandes.  

Quando a Aurora esteve ai e  o Zandes  fez uma intervenção ou neste WC da suite 15 ou da 

suite 17. 

 

Quanto a esta nomenclatura desta figura que enviei que enviei, vou tentar explicar. 

 

Tem a rua tangara e o "Pavimento Terreo"  corresponde ao R/chão nosso aqui. 

O quadrado mais pequeno com o 1º andar é o andar de cima da pousada. 

Os nºs 15 e 16 estão por cima das suite do andar terreo nºs 1, 2 e 3.. Os nºs 17 3 18 são as suites 

por cima  

da suite 6 e do nº 5 e 7 que é o salão em baixo. 

 

O nºs 26 é a parte frontal da pousada onde tem a varanda de frente e a entrada para o porão, 

que esta ou  

estava meio camuflada. 

 

Os pontos de interrogação na parte posterior onde diz "estacionamento extra contrato" refere-

se a  

passagem com escadas de um lado para o outro. 

02/02/22, 16:18 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/02/22, 16:19 - Joaquim Carvalhal: Áudio que o Oswaldo acabou de enviar. 

02/02/22, 19:10 - Andre Neto: Boa tarde, amanhã vamos a pousada podemos tentar tirar fotos 

melhores  

para falar e se possível ouvir o Zandes . 

Sim concordo que tratar dos dois casos por Angra faça mais lógica para a polícia federal. Quando 

for  



possível agendar a reunião ótimo. 

Chegamos agora do passeio , muito bonito mesmo com chuva a água tava boa e com barcos sempre 

a  

chegar com turistas. 

A Roseli está disponível quase todos dias menos 2 dias por semana para ajudar na pousada. 

Explicou a  

percentagem que recebemos dos barcos. Sendo barco pequeno como o exemplo do “bonjour” 

podemos  

receber até 20%, sendo um barco maior até 10%. Convém ter as duas opções para os hóspedes 

decidirem.  

Em breve vamos marcar outro passeio com ela. 

02/02/22, 19:12 - +351 916 298 740: No geral explicou nos tudo, como é o hóspede, o que gosta 

de visitar,  

como devemos tratar da pousada etc … é uma excelente pessoa e vai ser uma grande ajuda 

02/02/22, 20:28 - Andre Neto:  

https://www.facebook.com/100003813163893/posts/2470406356429779/?d=n 

02/02/22, 22:07 - Joaquim Carvalhal: Bom que tudo correu bem. 

Falta o Zandes e o Almir. 

Entre hoje e amanhã vou tentar falar com eles e dou o retorno para voces darem seguimento. 

02/02/22, 22:07 - Andre Mota Paraty: Fiquei de combinar com o Zandes mas tem chovido 

02/02/22, 22:12 - Joaquim Carvalhal: Com o Zandes eu tenho que falar com ele sobre problemas 

técnicos da  

pousada. Esta informação que a Thaiane passou sobre problema da infiltração da suite de cima 

para baixo  

deve ser resolvida, Depois que a Aurora esteve ai, ele foi para resolver este problema e recebeu 

pelo  

serviço.  

Mas penso que ele consertou outra banheira da usite ao lado e o problema persiste,  

tenho que conversar com ele, independente de qualquer outro assunto. 

02/02/22, 22:13 - Joaquim Carvalhal: Vou ver se amanha trato de falar com ele ou ainda mesmo 

hoje. 

02/02/22, 22:14 - Joaquim Carvalhal: quanto a combinares com o Zandes sobre ver esta goteira 

na tua casa,  



não deves esperar que passe a chuva. porque regra geral chove sempre durante o verão todo. 

02/02/22, 22:15 - Andre Mota Paraty: Ok, eu mando mensagem 

02/02/22, 22:16 - Joaquim Carvalhal: Acabei de lhe enviar uma mensagem se pode falar agora. 

Vou aguardar. 

02/02/22, 22:17 - Andre Mota Paraty: Ok 

03/02/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 11:08 - Joaquim Carvalhal: Zandes Bom dia. 

Precisava falar consigo sobre o o vazamento da banheira da pousada Aurora. Os meus netos 

chegaram  

nesta segunda-feira e na primeira visita que la fizeram, a Thaiane disse que o vazamento 

continua, 

 

Diga uma hora melhor aa eu ligar pelo zap. 

03/02/22, 11:08 - Joaquim Carvalhal: Bom dia amanhã n parte da tarde tô disponível a parti 2 

horas eu  

posso i n posada pra vê o que aconteceu. Abrasso 

03/02/22, 11:08 - Joaquim Carvalhal: Ops Zandes. 

Tudo bem. 

Posso pedir aos meus netos falarem com voce hoje, porque eles tem que agendar com a Thaiane, 

para não  

perturbar os quartos que estejam alugados. 

Pode ser? 

03/02/22, 11:24 - +351 916 298 740: Nós vamos agora a pousada, vamos ver se estão sem 

hóspedes 

03/02/22, 11:32 - Joaquim Carvalhal: Tentem falar com o Zandes hoje durante o dia. Ele nem 

sempre tem o  

zap ligado. Mas podem tentar ligar pelo celular normal. Tentem varias vezes. 

Segundo ele tem a manha a tarde disponível. 

Depois se conseguirem que ele va, levem ele ate a vossa casa por causa do telhado. 

Mas depois preciso falar com ele sobre a melhor técnica a utilizar no caso da pousada 

Voces devem questionar se a banheira de hidromassagem que esta causando este problema, pode 

ser  



substituída por uma ducha normal (ai eles dão o nome de "box"). 

Se não houver diferença na venda do aposento, é um caso a ser estudado.    

Também tenho que falar com o Zandes sobre a melhor forma de se consertar o teto da suite de 

baixo  

afetada pelo vazamento. 

 

Qualquer coisa, mandem. 

03/02/22, 11:47 - +351 916 298 740: Diferença na venda há porque vamos cobrar menos por 

não ter a  

banheira, mas o custo do reparo também deve ser menor… vamos ver com ele a melhor forma de 

resolver 

03/02/22, 11:48 - +351 916 298 740: Ontem ela disse que estava a tentar não alugar aquelas 

suites pode ser  

que continue sem ninguém 

03/02/22, 11:48 - +351 916 298 740: Anteontem* 

03/02/22, 11:55 - Andre Neto: Vou enviar agora mensagem ao Almir. Entretanto depois da 

resposta da  

thaiane ou do irmão dela (ela não está hoje ) combino com o zandes para ir lá amanhã 

03/02/22, 11:58 - Joaquim Carvalhal: Era bom que estivesse livre. 

Temos que saber a origem deste problema e se colocarmos la dentro o Zandes eu tento falar 

com ele na  

mesma hora e pode ser que surja uma solução viavel. 

O Zandes so pode ir amanhã. 

 

Quanto falar com o Almir aconselho a ser por telefone Zap ou normal- E com o Zandes a mesma 

coisa.  

O vinculo é diferente. 

Nao se esqueçam que parte do pessoal usa o audio, por dificuldades na escrita. 

Se voces atentarem um grande problema das pessoas é a utilização correta do plural . 

03/02/22, 11:59 - Joaquim Carvalhal: Sem esquecer da vossa agenda, ainda falta o Teteco e o 

Andre  

Magarão. 

03/02/22, 12:00 - Joaquim Carvalhal: Ainda sobre as banheiras de hidromassagem na pousada. 



tentem  saber com a Thaiane se o pessoal valoriza ou não a suite ter hidromassagem de banheira. 

03/02/22, 12:22 - Andre Neto: Estamos aqui mas a thaiane não vai estar . O giulliano não chegou 

ainda.  

Quando falamos com a thaiane ela disse que tinha de contar com a “boa vontade” dos hóspedes 

não  

usarem a banheira de hidromassagem para não vazar no quarto de baixo e era incomodo para 

eles. Quando  

conseguir falar com ela posso tentar perceber a questão se faz diferença ou não ter. Posso 

fazer já essa  

pergunta a ele e depois a thaiane no dia que ela tiver cá 

03/02/22, 12:34 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Todas as informações são válidas. Depois filtramos 

03/02/22, 12:37 - +351 916 298 740: O giulliano diz que os hóspedes preferem os quartos com 

banheira que  

acham “muito maneiro” 

03/02/22, 12:37 - Andre Neto: O quarto que está a vazar é o karajá 

03/02/22, 12:39 - Joaquim Carvalhal: Vê se depois conseguem identificar naquela planta que 

enviei. 

Julgo que e n 6 

03/02/22, 12:39 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 12:41 - Joaquim Carvalhal: O que tem o problema deve ser o n 17 

03/02/22, 12:41 - +351 916 298 740: E o 17 e o 15 

03/02/22, 12:42 - +351 916 298 740: Ele diz que tem problema nas duas banheiras 

03/02/22, 12:42 - +351 916 298 740: Que vazam as duas para o 6 

03/02/22, 12:43 - Joaquim Carvalhal: Mas o Zandes consertou uma delas. 

Temos que colocar o Zandes no local e eu estar on line com ele 

03/02/22, 12:43 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 12:43 - Andre Neto: Ainda no quarto terena: 

03/02/22, 12:44 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 12:44 - Andre Neto: Está a cair 

03/02/22, 12:45 - Joaquim Carvalhal: Com certeza que se resolve isso facilmente. 

Este armário o Almir deve resolver o problema 



03/02/22, 12:45 - Andre Neto: Sim, parece fácil 

03/02/22, 12:46 - Andre Neto: Estes quartos que estou a mostrar são os de cima. 

03/02/22, 12:46 - Joaquim Carvalhal: Claro  

O pessoal aí prefere estar com a mão nos bolsos em ves de consertar ou mandar consertar logo 

no início do  

problema 

03/02/22, 12:46 - Joaquim Carvalhal: E cultural 

03/02/22, 12:47 - Joaquim Carvalhal: Certo. 

Quando pid tem tirem a impressão daquela planta que enviei para vocês com as peças da pousada  

numeradas 

03/02/22, 12:48 - Joaquim Carvalhal: E lã a direto 

03/02/22, 12:48 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 12:48 - Andre Neto: Isto no quarto Guarani (18 na planta) 

03/02/22, 12:49 - Andre Neto: De resto ainda no quarto Guarani, não aparenta mais nenhum 

tipo de  

problema . Vou filmar 

03/02/22, 12:51 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 12:51 - Joaquim Carvalhal: Deve ter o rolamento gripado. 

Podem criar a lista de avarias e vamos analisando ponto a ponto.  

E muito importante 

03/02/22, 12:51 - Andre Neto: Ok, em casa vamos organizar 

03/02/22, 12:52 - Joaquim Carvalhal: Isso 

03/02/22, 12:53 - Joaquim Carvalhal: O Zandes já me mandou um joinha e sinal que aguarda o 

vosso  

contato, por áudio ou celular. 

03/02/22, 12:57 - +351 916 298 740: Eles falaram que tem um dos quartos com o problema 

disponível mas  

a thaiane não deixa o guilliano tirar de venda para vir cá o zandes 

03/02/22, 12:58 - Andre Neto: Estávamos a marcar amanhã com o gulliano para o zandes vir 

ver mas a  

thaiane chegou e falou por cima a dizer que não dava porque é sexta feira. Não estou a perceber 

a ideia  



dela, porque dava com o irmão e de repente com ela já não dá. 

03/02/22, 13:01 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 13:06 - +351 916 298 740: A thaiane falou que o 15 já tem hóspede e me avisa ao 

final da tarde  

se o quarto 17 não for reservado para o zandes vir amanhã ver 

03/02/22, 13:06 - +351 916 298 740: Desta forma só a essa hora o André consegue ligar com 

o zandes para  

combinar se dá ou não amanhã as 14h 

03/02/22, 13:07 - +351 916 298 740: O quarto 15 a thaiane ficou de me avisar um dia que seja 

possível o  

zandes ir lá 

03/02/22, 13:16 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

É bom a Thaiane e o restante pessoal sentir que vices estão em cima da jogada e que também 

sinta que eu  

estou em cima dos acontecimentos. 

As pessoas em Paraty apostam muito na inércia. O Sales é um dos poucos que não sofre de 

inercia, É muito  

ativo e não deixa para amanha o que pode fazer hoje. 

 

se voces continuarem assim, verão que os bons profissionais vão seguir os vossos pedidos. Claro 

sempre na  

base do "por favor e do muito obrigado". 

03/02/22, 13:35 - Joaquim Carvalhal: Como já tínhamos falado a Thaiane e que risca. 

O irmão não deve ter noção. 

Amanhã e sexta feira e tem chances de reserva de balcão 

03/02/22, 13:39 - Joaquim Carvalhal: Se calhar é melhor marcarmos uma conversa via zap com 

o Zandes e  

tentarmos entender o que se passa lá. Porque de qualquer forma nada se vai fazer antes do final 

do  

contrato.  

Querem tentar mais logo que ele diga uma hora que possamos falar todos? (eu, voces e o Znades) 

03/02/22, 14:07 - +351 916 298 740: Sim estamos disponíveis a qualquer hora 

03/02/22, 14:08 - Joaquim Carvalhal: Uma pergunta. 



Coo fazemos para falarmos com o Zandes via zap. Tem que se criar um grupo?? 

03/02/22, 14:09 - Joaquim Carvalhal: Ou podemos fazer uma chamada e acrescenta~lo por uma 

vez? 

03/02/22, 14:18 - +351 916 298 740: Podemos fazer chamada e acrescentamos o zandes 

03/02/22, 14:18 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Vou propor a ele qual a hora que ela vai estar disponivel. 

03/02/22, 14:22 - +351 916 298 740: Ok combinado 

03/02/22, 15:44 - Andre Neto: Já falei com o Sr Almir , ele amanhã confirma comigo o horário 

que pode a  

partir de segunda, porque segunda tem um compromisso 

03/02/22, 15:45 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Logo tentamos o Zandes. 

03/02/22, 15:45 - Andre Neto: Ok 

03/02/22, 21:05 - Joaquim Carvalhal: Daqui uns 20 minuto chego em casa 

03/02/22, 21:05 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Eu tento daqui a uns 45 minutos pode ser 

03/02/22, 21:07 - Andre Neto: Já entreguei o cartão do Itaú a esposa do sales que passei por 

lá. Fui também  

já com o meu pai conhecer o Sr magarao 

03/02/22, 21:07 - Andre Neto: Ok nós tamos a espera 

03/02/22, 21:16 - Joaquim Carvalhal: Podemos começar com a chamada por aqui e depois incluir 

o Zandes  

ou pode ser feito de outra maneira» 

03/02/22, 21:17 - Andre Neto: Aqui não porque vai ter acesso a toda a conversa , eu vou iniciar 

uma aparte  

e adiciono 

03/02/22, 21:17 - Andre Neto: Já podemos ? 

03/02/22, 21:18 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Façam isso. Eu aguardo o vosso inicio 

03/02/22, 21:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/02/22, 21:39 - Iniciou uma chamada 

03/02/22, 21:39 - Iniciou uma chamada 



03/02/22, 22:31 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

03/02/22, 22:31 - Iniciou uma chamada 

03/02/22, 22:32 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

03/02/22, 22:37 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

03/02/22, 22:58 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Teteco. 

Mais uma vez estou a teclar consigo e agradeço desde ja a sua atenção. 

 

Meus netos ja chegaram nesta segunda-feira a Paraty. 

03/02/22, 22:58 - Joaquim Carvalhal: E gostavam de falar consigo, quando voce tivesse um 

tempinho de  

sobre. 

Por outro lado, e uma vez que eles estão ai e e vão assumir a Pousada Aurora, gostava de se 

poder  

transferir o domínio do site da pousada para o meu nome que atualmente ainda se encontra no 

seu. 

 

Por enquanto é isso e quando puder por favor de.me um toque. 

Cumprimentos em casa. 

Tudo de bom para todos 

03/02/22, 23:11 - Joaquim Carvalhal: So um adendo. 

Realmente se a Thaiane diz que demora uma semana a fazer a transferência do Booking para o 

meu CNPJ,  

poderá ser mais vantajoso iniciarem as obras logo desde o dia 1 e abrir a pousada quando poder 

acetar  

reservas as plataformas. 

Podem ficar descansados que so vai ser cobrado o aluguel apos a abertura. 

Apenas devem se preocupar com o aluguel do estacionamento da Thaiane. 

04/02/22, 07:35 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

04/02/22, 07:37 - Joaquim Carvalhal: Para o caso que seja necessário uma "prova" de reunião 

familiar. 

04/02/22, 10:44 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar para o Andre Magarão uma extensa lista de 

perguntas para  



que todos nós possamos estar bem informados do próximo envolvimento com a prestação de 

serviços  

contábeis do Andre Magarão. 

Caso tenham mais perguntas, digam para se incluir antes de enviar para o # Contabilidade 

Pousada. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bom dia, Andre Magarão. 

Uma vez que o meu CNPJ esta na fase final de sair, gostava de lhe colocar algumas dúvidas que 

tenho,  

porque já lá vão muitos anos que não lido com uma empresa no Brasil e estou completamente 

enferrujado. 

Agradeço a sua compreensão para muitas questões que terei de colocar. 

Vamos lá. 

1. Quando acha que o meu CNPJ esteja pronto, para ser utilizado plenamente em 

organismos oficiais  

como Prefeitura e mesmo para a Polícia Federal para o meu filho e netos. 

2. O contrato com a Thaiane termina em 31 de março. Podemos pedir antecipadamente o 

alvará em  

meu nome? ou temos que aguardar o final do contrato?  

3. Conforme for a resposta da pergunta anterior, é a Thaiane que vai pedir o cancelamento? 

Se sim  

caso ela demore a pedir este cancelamento, nós teremos que aguardar ou podemos nos 

antecipar? 

4. Já sabemos que o valor para a legalização do meu CNPJ foi de 1.600 reais. Qual vai ser 

o valor que o  

seu escritório vai cobrar para a prestação de serviços contábeis? Este valor mensal terá início 

quando?  

Apenas no dia 1 de abril no início da atividade da pousada ou antes? 

5. Quando os meus netos abrirem uma nova empresa para eles, o meu CNPJ deixa de estar 

vinculado  

ao contrato da pousada, mas eu pretendia continuar com ele ativo, mas sem nenhuma atividade. 

Neste  

caso tenho que pagar quanto para serviços contábeis? 



6. Caso comece a fazer a declaração do meu imposto de renda, ele será “Declaração 

Completa ou  

“Declaração Simplificada”? Qual o papel do meu CNPJ na declaração do meu IR? 

7. Na contratação de funcionários para a pousada Aurora, existe algum período 

experimental?  

8. A carteira de trabalho ainda está em vigor? Se sim, depois de assinada o funcionário (a) 

pode ser  

despedido (a) por qualquer motivo de inadaptação, ou tem que haver justa causa? 

9. Se o trabalhador (a) trabalhar apenas 3 meses, os direitos trabalhistas como décimo 

terceiro  

salário, são pagos proporcional pelo princípio de duodécimos?  

10. Existe alguma outra verba indemnizatória quando existe despedimento por parte da 

entidade  

empregadora? 

11. Caso o funcionário (a) deixe de comparecer ao emprego por abandono, recebe na mesma 

os  

direitos trabalhistas. 

12. Fiz uma compilação dos direitos trabalhistas de dois sites pergunto-lhe se estão todos 

corretos e  

em vigor e se falta mais algum direito ou obrigação quer da entidade patronal ou da parte do 

trabalhador  

(a). 

https://www.iped.com.br/materias/direito/principais-direitos-trabalhador-brasileiro.html 

 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/conheca-os-8-principais-

direitos-do- 

trabalhador,7c2a1e271f187710VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 

 Que são as seguintes: 

• Carteira de Trabalho 

• Jornada de Trabalho e Hora Extra 

• Aviso prévio 

• Hora extra contabilizada 



• Salário mínimo ou salário da classe  

• 13° Salário 

• Férias 

• Licenças maternidade e paternidade 

• Falta motivada por luto 

• Ausência do trabalho por motivos pessoais 

• FGTS 

• Seguro-desemprego 

• Vale Transporte 

• Abono salarial 

• Licença-Maternidade 

• Assistência médica e Alimentação 

• Aviso Prévio 

• Adicional noturno 

 

13. Todas as ações no tratamento da logística para o normal funcionamento da firma da 

pousada  

Aurora está englobada na mensalidade a pagar ao escritório de contabilidade, ou existe algum 

serviço que é  

cobrado a parte.? 

14. Por último deixo a consideração do Andre Magarão, que possa me informar se existe 

alguma outra  

informação relevante não mencionada em cima. 

 

 

Fico por aqui, voltando a agradecer a sua compreensão para esta extensa lista de perguntas, 

mas, como  

sabe eu sempre tive esta necessidade de saber o mínimo que me espera, para que se possa 

calcular com  

mais segurança os custos operacionais que envolvem a exploração da hospedagem em Paraty,  

nomeadamente com a pousada Aurora. 

 



Um abraço. 

04/02/22, 13:23 - Andre Neto: Bom dia. Penso que estejam completas as perguntas para o 

Magarao ,  

obrigado! Se surgir mais alguma perguntamos diretamente no grupo da contabilidade. 

Quanto ao assunto que falamos ontem também chegamos essa conclusão, visto que iríamos ter 

que  

suspender as reservas obrigatoriamente para a passagem da thaiane para nos, faz mais sentido 

iniciar logo  

dia 1 as obras 

04/02/22, 13:28 - Joaquim Carvalhal: Vou ja fazer o envio. 

 

Outra coisa. 

O Sales tem uma cunhada que trabalha numa pousada e o Andre pai conhece ela. 

Era bom se conseguissem sentar com ela e fazer todas as perguntas que voces precisem sobre 

reservas,  

programa de gestão de reservas, cafe da manhã, lavanderia ou quem lava mais barato e por ai 

fora.  

 

Sera que o Andre pai consegue marcar com ela ou preferem pedir diretamente ao Sales.? 

Se ela aceitar em passar informações, quanto a mim sera uma mais valia. 

04/02/22, 15:15 - Andre Neto: Sim, a par do teteco para pudermos fazer comparações .  O meu 

pai vai ver  

se a vê na pousada para combinar, caso não esteja eu envio mensagem ao Sales 

04/02/22, 16:46 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Acabei de falar com a Roseli e ficou combinado o seguinte. 

Ela esta disponível para cooperar com voces no inciso de atividade do vosso contrato. 

 

Dentro das disponibilidades dela, a partir do dia 15 de março a 15 de abril ela fica ao vosso 

dispor para  

ajudar em tudo que lhe for possível. 

O custo desta prestação de serviços dela, será suportado inteiramente por mim, como forma de 

incentivo  

ao vosso projeto de fiação em Paraty.  



A partir desta data (15 de abril) caso não queiram continuar com os serviços dela, fiquem a 

vontade. 

 

Também conversei com ela, que a partir de hoje se voces precisarem de falar com as filhas dela 

que  

trabalham em escunas, é só agendarem as disponibilidades de datas. 

 

A Roseli também esta a vossa disposição para todo o apoio que necessitarem da cidade de Paraty, 

dentro  

de suas capacidades. 

 

Outro assunto: 

Quanto a Thaiane, qual é o vosso parecer da continuidade de se tentar obter informações dela 

sobre a  

gestão da pousada. 

Ate + 

04/02/22, 17:46 - Andre Neto: Ótimo!! Ok obrigado, não me parece que vá acontecer pareceu 

muito boa  

pessoa e perceber bem de pousadas pelo pouco tempo que tivemos juntos portanto só acrescenta 

no  

projeto.  

Sim, se pudermos falar com as filhas da Roseli para fazer as parcerias é bom, no nosso passeio 

cruzamos  

com uma das filhas e já conseguimos ver o barco em que ela trabalha. É um barco grande que 

leva bastante  

turistas e os funcionários pareceram todos simpáticos. Vamos falando com ela, até porque 

ficamos de  

combinar outro passeio mais para a frente.  

Quanto a informações através da thaiane eu acho bem continuamos a visitar a pousada se puder 

ser mas  

mais numa de observar porque a nível de aprender com ela não nos identificamos muito com a 

maneira de  

ser, mas sempre que conseguirmos vamos tirar as informações necessárias que só ela pode dar 



04/02/22, 18:50 - Joaquim Carvalhal: Quanto a Thaiane julgo que temos que mudar a 

estratégica. Caso  

contrário podemos criar um ambiente nada favorável para os casos mais importantes que será 

fazer a  

passagem das plataformas dela para o novo CNPJ. 

Neste momento e dado as atitudes mostradas por ela, qualquer informação que ela forneça de 

forma  

voluntária ou se solicitada, fica a sensação de que as mesmas não sejam fiáveis. 

Vamos transformar as vossas idas a pousada como visitas técnicas, no sentido de se fazer o 

levantamento  

do estado de todos os bens e utensílios existentes na pousada. 

E devemos ponderar os seguintes pontos.« (claro que internamente, sem falar com ela 

absolutamente  

nada). 

• Será que ela vai passar de forma pacífica as plataformas (Booking e outras), sem exigir  

contrapartidas? e Quanto tempo vai demorar a fazer esta transferência?  Será que conseguimos 

fazer uma  

nova página no Booking e outras plataformas e começarmos do zero? 

• O site atual será passado como? Quem é que gere o site? Os contactos la existentes, 

serão  

mudados quando?  

• O contrato de fornecimento de gás, sei que estao em meu nome, mas como se fará com 

os  

contratos de fornecimento de Luz e água. Podemos pedir outro enquanto ela la esta ou podemos 

pedir  

antes? 

• Sinal de TV a cabo e internet. Como iremos fazer? 

• Quanto ao estacionamento, sabemos que é necessário, mas, caso exista algum atrito, ela 

vai  

manter as luzes ligadas, e outros coisas? 

 

Temos que ponderar nestes itens e noutros que vocês possam se lembrar, mas, neste momento 

o  



importante é ponderar o que significa começar do ponto zero em plataformas, porque julgo que 

ela vai  

tenar negociar tudo e mais alguma coisa.  

 

Vou deixar um áudio onde a Roseli traça um perfil perfeito dela.  

 

Pensem nisto e quanto a mim será um erro esperarmos ate ao ultimo dia de março para fazermos 

todas as  

tratativas para gerir a pousada Aurora. 

 

E que se decidir, devemos começar ja nesta segunda feira.  

 

Aguardo vosso retorno. Caso queriam podemos falar via zap. -. 

04/02/22, 18:51 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

04/02/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: Amanhã fazemos trilha até uma praia com a cunhada do 

Sales e amiga  

dela que veio connosco no outro passeio 

04/02/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: Mas isot é em resposta ao que falei com o de sobre a 

cunhada do  

Sales em dar dicas sobre hospedagen? 

04/02/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: Sim, é para se conversar 

04/02/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Então julgo que deves transferir esta mensagem para lá, para se ficar com o historico, 

Eu por aqui quando falo contigo é mais sobre assuntos particulares entre nós,  

este assunto a principio será de interesse para a pousada. 

04/02/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

05/02/22, 00:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/02/22, 06:02 - Joaquim Carvalhal: Boa noite.  Seu Joaquim 

05/02/22, 06:02 - Joaquim Carvalhal: Que bom que eles chegaram 

05/02/22, 06:02 - Joaquim Carvalhal: Sim, que Deus abençoe muito a nova etapa de vida deles. 

05/02/22, 06:02 - Joaquim Carvalhal: Sim, com todo prazer passarei o domínio para eles. 

05/02/22, 06:02 - Joaquim Carvalhal: Grande abraço!! 



05/02/22, 06:50 - Joaquim Carvalhal: Recebi esta mensagem do teteco e log que seja possível 

a voces era  

bom agendarem um encontro com ele. 

Terá uma valia acrescida para dicas da pousada Aurora e outras que voces necessitem. 

Julgo que o domínio dawww.aurorpousada.com.br quem vai tratar deste assunto é o mesmo que 

fez o site  

para o Teteco e poderá ser o mesmo que fez para a Thaiane. 

 

Uma coisa. 

Falta o vosso contato de Paraty. 

 

Ate + 

05/02/22, 11:07 - Andre Neto: Bom dia. Ok ainda bem,será melhor convidar o Teteco para vir 

cá em casa ou  

nós irmos ter com ele?  

O meu contacto do Brasil é : +55 (24) 99268-6202 

E o da Inês: +55 (24) 99263-9475 

05/02/22, 11:49 - Joaquim Carvalhal: Caso o teteco aceite ir a vossa casa, terão um melhor 

ambiente para  

conversarem. Ele ja sabe onde é porque foi buscar uma bíblia que a Aurora lhe enviou. 

 

Julgo que apos o encontro com ele voces ficarão mais enriquecidos com informações. 

É uma boa ideia voces tentarem mesmo hoje agendar com ele o dia e hora. Julgo que ele mora ai 

perto de  

voces, mas uma parte dos dias ele vai para a pousada dele, onde o acesso (julgo eu) é apenas de 

barco. 

Como o Teteco podem voltar a falar do terreno de esquina como plano B. 

Depois, devemos la para segunda ou terça, falarmos via zap, sobre a melhor forma de se iniciar 

uma nova  

abordagem a pousada Aurora, tendo em conta a maneira dela proceder com voces e também com 

a Aurora  

, quando ai esteve. 

 



Uma prima dela que atendeu a Aurora e a Roseli, uma ou duas vezes na pousada, se mostrou 

muito  

colaborante e disse ainda que estava a vossa disposição quando assumissem a pousada. Na data 

não se  

pediu nenhum contato, mas ja pedi a Roseli se consegue encontra-la. O nome dela é Tais ou Thais, 

trabalha  

numa pousada próxima da pousada Aurora.  Talvez a cunhada do Sales saiba quem é. 

Diz a Aurora que ela é mio parecida com a Thaiane. 

 

Para a semana é importante voces tentarem colher algumas informações sobre empresas 

prestadoras de  

serviço da pousada. Estou no Pouso e logo chego ao Porto e vou tentar fazer uma lista para 

melhor apoio  

destas iniciativas. 

 

Até + 

05/02/22, 12:48 - Andre Neto: Ainda não temos o contacto do teteco fui confirmar no e-mail 

e falta só o  

dele 

05/02/22, 12:50 - Joaquim Carvalhal: ?Teteco.vcf (ficheiro anexado) 

05/02/22, 13:02 - Andre Neto: Bom dia Senhor Teteco. Daqui fala o André, o neto do Joaquim.  

Como está o senhor? Espero que tudo bem. 

 

Eu e minha esposa já estamos em Paraty para assumir a gerência da pousada Aurora.  

Estamos a morar na mesma casa que julgo que visitou a minha avó Aurora quando cá esteve. 

 

Nos gostávamos de agendar um encontro com você no sentido de tratar do domínio do site da 

pousada  

Aurora e também trocar algumas informaçao sobre pousada dada a sua vasta experiência! 

 

Teriamos mesmo muito prazer em recebê-lo cá em casa!! Claro se fosse possível para si. 

 



Um abraço 

05/02/22, 13:07 - Andre Neto: Já enviei mensagem ao teteco, vamos aguardar pela resposta. 

Quanto a outros assuntos, a trilha foi adiada para amanhã logo só amanhã conseguimos conversar 

com a  

cunhada do Sales.  

Esses assuntos de empresas prestadoras de serviço conseguiremos com a cunhada do sales e 

também com  

o teteco mas claro que o mais importante é saber quais a thaiane usa neste momento. Segunda 

feira então  

se possível agendamos a reunião pra definir uma nova abordagem de forma a que obtenhamos +  

informação dela 

05/02/22, 13:20 - Joaquim Carvalhal: Otimo, 

É esse tipo de abordagem que deve usar.  

Vamos aguardar. 

 

Entretanto acabei de enviar uma mensagem para uma família nossa amiga e dona de uma pousada 

no  

Jabaquara. 

Este é o site da pousada http://www.recantodapraiaparaty.com.br/ 

O marido da Herika é o ator (atualmente esta na prateleira) da tv globo Paulo Guarnieri. 

Alias nem sei se eles estão vivendo atualmente em Portugal, porque compraram um andar em 

Matosinhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mfXtpaMF_Dg 

05/02/22, 13:23 - Joaquim Carvalhal: https://www.youtube.com/watch?v=pLSFkB2GnwQ 

05/02/22, 13:50 - Joaquim Carvalhal: Acabo de teclar com a Herika e não sabia mas eles se 

encontram em  

Portugal, mas, ela permite a vossa visita ao Recanto da Praia. Já vou daqui a pouco colocar o 

dialogo que  

tive com ela, mas entretanto, eu julgo que a Roseli conhece este Rafael, gerente da pousada 

deles.  

Voces querem perguntar a Roseli se o conhece e independente disso,  podem perguntar a ela se 

pode ir  

com vocês no Recanto da Praia.  Porque foi lá que a conhecemos e ela trabalhou la muitos anos. 



05/02/22, 14:09 - Joaquim Carvalhal: Bem vou juntar a troca de mensagens que tive com a 

Herika e  

poderão verificar que vai de imediato pedir o Rafael para vos receber. 

Quando ela me der o retorno da conclusão eu informo. 

Não conheço o Rafael, mas se voces forem com a Roseli, vai ser ótimo porque vão conversar com 

um gestor  

da ativa de uma media unidade hoteleira de Paraty. E tenho a certeza que a Herika vai pedir 

para vos ajudar  

no máximo. 

05/02/22, 14:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

05/02/22, 18:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

05/02/22, 19:01 - Andre Neto: Ok obrigado !! Vou agora enviar mensagem para a Roseli e para 

o Rafael. Só  

uma coisa , vi que a pousada é no jabaquara, não será incomodo pra a Roseli andar até la a pé ? 

05/02/22, 19:01 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

05/02/22, 19:02 - Andre Neto: Segunda feira em princípio o Teteco passe cá , ficou combinado 

eu voltar a  

ligar para ele segunda de manhã cedo 

05/02/22, 19:08 - Joaquim Carvalhal: Otimo, o Teteco ter retornado. 

Quanto a Roseli, seria bom ela ir, uma vez que conhece bem o recanto da praia e julgo que ela 

conhece o  

Rafael. Mas realmente realmente a pé, vai ser um estiraço. 

Voces ja viram quanto custa uma corrida de Uber ou taxi até lá. Não sei o valor, mas de repente 

se for  

barato, pode comoens 

05/02/22, 19:08 - Joaquim Carvalhal: *compensar 

05/02/22, 19:11 - Joaquim Carvalhal: Nas, caso se ela não for, tudo bem, porque voces serão 

bem recebidos  

na mesma e depois, mais próximo eu digo algumas formas de abordagem, para aquelas perguntas 

mais  

cabeludas. 

 



Tem um outro fator muito importante que depois pode-se abordar com este Rafael, sobre os 

pacotes da  

semana santa. 

Mas depois veremos melhor. 

05/02/22, 19:24 - Andre Neto: Ok já enviei mensagem , quando ele retornar digo. 

Vou tentar saber os preços de uber aqui, vi que que há uma Roberta qualquer coisa, que faz 

esses serviços. 

05/02/22, 19:27 - Joaquim Carvalhal: Então. de repente compensa. Porque se a Roseli conhecer 

ele, pode se  

criar uma confiança dele enviar hospedes, no caso do Recanto ficar cheio. Mas isso eu tenho que 

falar com  

a HeriKa previamente., 

05/02/22, 19:28 - Joaquim Carvalhal: Enviar hospedes para voces quando estiverem na 

pousada.Aurora. 

05/02/22, 19:31 - Andre Neto: Já sei o preço do uber , não é caro . Vou enviar mensagem a 

Roseli quando o  

Rafael me responder para ter alguma certeza da data. 

05/02/22, 19:31 - Andre Neto: Sim é uma boa “aliança “! 

05/02/22, 19:35 - Joaquim Carvalhal: Isso mesmo. 

Como voces estão vendo, pode-se fazer muito, desde que não se caia na inercia. Vejam quantos 

assuntos  

voc4s ja iniciaram desde que chegaram r ainda não fez uma semana, 

E quando darem conta, ja se passaram um mes.  

Também devem notar que cada vez menos é importante o pseudo apoio da Thaiane. 

Como calma, vamos lá 

06/02/22, 17:48 - Andre Neto: Ficou combinado com o Rafael ,  terça feira depois do almoço ir 

visitar o  

recanto da praia 

06/02/22, 17:49 - Andre Neto: Enviamos mensagem a Roseli estamos a espera para ver se tem  

disponibilidade de vir connosco também 

06/02/22, 19:22 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 19:22 - Joaquim Carvalhal: Enviei para o email paraty987654321@gmail.com o 

conteúdo de umas  



dicas para a vossa reunião com o Teteco e Rafael do Recanto da Praia. Também vou deixar aqui 

o texto com  

em PDF. 

Alem daquelas perguntas, tentem se lembrar de outras, porque a partir de obterem estas 

informações  

voces estarão bem municiados para se começar a tratar de muitos procedimentos sobre a 

pousada Aurora.  

Porque muitos se podem tratar antes de se assumir no dia 1 de abril. 

 

Qualquer coisa mandem. 

Ate + 

06/02/22, 20:19 - Joaquim Carvalhal: Junto uma mensagem que recebi de um canal manager 

portugues,  

onde pedem 19% para uma gestão total. Se adicionarmos mais 20% do Booking, temos 39%. Mais 

os  

impostos devidos, restam menos de 45% para o hoteleiro. 

Depois de pagar custos e encargos de exploração. Deve ficar em torno de uns 25%. 

 

Temos que fazer consta muito bem. Isto porque temos poucas unidades. Agora para quem tem 

muitas com  

certeza que deve compensar. 

06/02/22, 20:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 20:32 - +351 916 298 740: A Roseli está na casa dos franceses às terças feiras, o 

Rafael tem  

disponibilidade na terça 

06/02/22, 20:33 - +351 916 298 740: Muito obrigada vamos acrescentar as nossas e sacar 

informações para  

estas perguntas 

06/02/22, 20:34 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 20:34 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 20:35 - +351 916 298 740: E o hospedin 

06/02/22, 20:37 - +351 916 298 740:  



https://hospedin.com/?utm_source=google&utm_medium=performance&utm_campaign=Conver

são%20T 

estes&utm_term=hospedin&utm_campaign=TRC+- 

+Branding&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2379918710&hsa_cam=7961749

595&hsa_ 

grp=87829819808&hsa_ad=428780905382&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd- 

298573408548&hsa_kw=hospedin&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiA

gP6PBhDmA 

RIsAPWMq6mnUpFw8vzDxj0HsFnzOMryRBixBty4AMlu1B9oNeDV9QYUXYbjOI8aAgKFEALw

_wcB 

06/02/22, 21:13 - Joaquim Carvalhal: Quanto a Roseli, se não pode, devem ir na mesma. Opinião 

minha,  

porque o importante foi a Herika pedir ao Rafael para vos atender. 

Devem ponderar na vossa ida de tirarem uma foto de voces na visita ao Rafael e enviarem em 

mensagem  

privada para a Herika, agradecendo a amabilidade que teve e será uma forma de se darem a 

conhecer. 

https://www.facebook.com/herika.assisribeiroguarnieri 

06/02/22, 21:54 - Joaquim Carvalhal: Fui ver no vosso link sobre o hospedin e não vi a 

sincronização de  

reservas em plataformas Posso estar errado, mas entendi que ele faz a gestão de reservas. 

 

Entretanto vi este link https://hospedin.com/channel-manager onde ja di que faz a 

sincronização. 

 

Mas posso estar confundindo as coisas. 

06/02/22, 21:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 21:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 21:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/02/22, 21:56 - +351 916 298 740: Faz a sincronização 

06/02/22, 21:58 - Joaquim Carvalhal: Ok 

06/02/22, 22:03 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



06/02/22, 22:04 - +351 916 298 740: Nós estamos a pensar se compensa usar ou não . Ter um 

sistema  

desses para nos que estamos no início tem bastantes vantagens. Além de minimizar o 

overbooking, faz nos  

estatísticas e comparações das diárias com a concorrência, faz gestão de recebimentos, 

produtos e serviços,  

permite fazer códigos de desconto para divulgar nas redes sociais e ter mais reservas diretas…. 

06/02/22, 22:05 - +351 916 298 740: Achamos que nos vai auxiliar muito 

06/02/22, 22:07 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas, A gestão de custos será sempre da vossa  

responsabilidade. Porem devem ponderar não assinarem um ano direto para uma eventualidade 

de não ter  

surtir o efeito desejado. Mas, a opção final será sempre vossa- 

06/02/22, 22:08 - Joaquim Carvalhal: E claro, Podem ouvir o Teteco e o Rafael. E o que me 

intriga ate hoje  

na Thaiane qual o motivo de em todas as vezes que lhe observei a pagina no Booking, não ter 

todos os  

aposentos a venda. 

06/02/22, 22:11 - +351 916 298 740: Eu fiz lhe exatamente essa pergunta, que quando ia ao 

booking só me  

aparecia 4 qual era a gestão que ela fazia dos quartos, o que ela nos explicou é que tem um 

software  

também e que era por isso que não apareciam todos porque o software geria os quartos pelas 

plataformas  

para não serem reservados 2 em simultâneo. Ela disse me o nome mas eu não apontei posso lhe 

perguntar  

novamente pelo whatsapp para tentar pesquisar na internet o sistema 

06/02/22, 22:17 - Joaquim Carvalhal: Com a Thaiane gostava que não fosse feito mais nenhuma 

pergunta  

técnica de gestão ate voces falarem com o Teteco e Rafael. 

Depois temos que decidir qual a forma de aborda.la daqui para a frente, pelo menos ate ao final 

do  

contrato dela. Não tenho a confiança que tinha primeiro. A maneira dela atuar quando esteve ai 

a Aurora se  

mantem com voces. O que demonstra um querer de colaborar.  



E temos muitos assuntos de existências a tratar com ela.  

 

Como disse, tentem aber tudo com o teteco e Rafael por serem pessoas neutras, mais fiáveis, E 

depois  

pode-se comprara com o que a Thaiane ja falou e o que poderá falar daqui para a frente. 

 

mas resposta que ela deu, voces ja me tinham dito, porem, causa-me estranheza 

06/02/22, 22:18 - Joaquim Carvalhal: *o que demonstra uma não querer em colabirar. 

06/02/22, 22:18 - Joaquim Carvalhal: *colaborar 

06/02/22, 22:20 - Joaquim Carvalhal: Queria dizer que causa-me estranheza que das inumeras 

vezes que eu  

visitei a pousada no Booking, nunca tinha mais do que 4 aposentos. 

06/02/22, 22:21 - Joaquim Carvalhal: Mas ate pode ser que ela esteja certa. 

07/02/22, 07:26 - Joaquim Carvalhal: Só pata avisar que vou enviar uma mensagem para o 

Magarão através  

do nosso grupo # Contabilidade Pousada, sobre algumas perguntas que voces vão fazer ao Teteco 

e outras  

sobre a Thaiane. 

Ate+ 

07/02/22, 11:38 - Adicionou Ketlin Carvalhal 

07/02/22, 13:28 - Andre Neto: Bom dia , ok estamos atentos.  

Hoje devemos estar com o Teteco , já temos as questões organizadas . Estamos só a espera do 

Feedback  

dele se sempre vem. 

Não pára de chover aqui, hoje começou logo de manhã 

07/02/22, 14:16 - Joaquim Carvalhal: Quando chegar o inverno, voces vão tero muito bom tempo. 

Aos  

poucos vão tendo noção que neste pais onde estão as coisas funcionam ao contrário. Também vão 

ver que  

muitas reclamações que temos aqui em Portugal, ai são coisas normais, 

Mas no final tudo vai dar certo.  

Com clama e descontração vamos lá. 



Só não podemos muitas vezes responder ao pé da letra como as situações exigem.  

Se contornarmos alguns obstáculos, em vez de entrarmos na onda ou em choque com eles, 

conseguimos  

faer as coisas como devem ser feitas. 

Não estranhem. 

 

Por isso quero muito que voces se encontrem com o teteco e o Rafael e obtenham  os 

esclarecimentos  

precisos. 

Também as perguntas que formulei ao Magarão, hoje será muito importante. 

 

Depois de percebermos certas questões, vamos correr a trás das soluções e concretizar o que 

for possível. 

Mas tirando o Sales e a Roseli, temos que andar com muita cautela nas interações diárias. 

O que não é difícil, afinal voces são do porto ... Carago!!!! 

07/02/22, 14:50 - Andre Neto: Certo !!  

Ficou marcado para amanhã às 11horas no Rafael. Perguntei ao sales por um uber mas também 

daqui a  

jabaquara sao 30 min , vamos a pé antes.  

 

O Teteco disse para quarta feira voltar a mandar mensagem de manhã cedo a ver se consegue 

vir cá. Vou  

reencaminhar os áudios do teteco : 

07/02/22, 14:51 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

07/02/22, 14:51 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

07/02/22, 14:57 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Devem pensar em comprar uma bique. Bem baratinha e toda velha, para que diminua o apetite 

dos ladroes. 

 

já ouvi os áudios do teteco e é bom ele esta no lance dando este apoio. Fico contente.  

Porem, confiar desconfiando. 



Quando voces virem que um assunto comercial possa se tornar cabeludo e precisarem de tempo 

para  

pensar, invoquem que vão falar comigo.  

É mais fácil dessa maneira e voces não ficam comprometidos. porque colocam para mim o teor 

da resposta. 

07/02/22, 15:02 - Andre Neto: Sim, já enviei mensagem para várias pessoas dAqui que estão a 

vender bikes  

mas quando peço para ir experimentar a bike deixam de responder. É isso e ventoinhas, um rapaz 

estava a  

pedir 50$ por uma que não funcionava, o que nem 1$ vale portanto.  

 

Ok combinado 

07/02/22, 15:33 - Joaquim Carvalhal: Pronuncia de portugues é complicado. 

Pede para o Andre pai, falar com o Luiz da feirinha e dizer que precisa de XXX bikes, bem 

baratas e que não  

sejam roubadas. 

Ele num instante resolve isso, (desde que não beba) 

07/02/22, 15:34 - Joaquim Carvalhal: Depois voces pintam elas de outra cor, e sem grande 

empenho,  

porque se ficarem bonitas vão roubar. 

08/02/22, 17:23 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/02/22, 17:24 - Joaquim Carvalhal: Assunto. Solicitação feito a delegacia da Policia Federal 

de Volta  

Redonda, sobre a viabilidade de ser tratado o RNE/CRNM por delegacia em virtude da falta de 

atendimento  

por parte da PF de Angra dos Reis.: 

 

Deixo aqui a resposta que recebi deles, porem mando em anexo a troca de mensagens trocadas. 

 

Liz Zimermann Rocha <liz.lzr.terceirizado@pf.gov.br> 8 de fevereiro de 2022 às 15:15 

Para: "paratisolturismo@gmail.com" <paratisolturismo@gmail.com> 

Sr. J. Carvalhal,  

 



boa tarde.  

 

 

Informo que o atendimento deve ser realizado na Delegacia responsável pela circunscrição de 

sua  

residência, conforme orienta a legislação vigente.  

 

 

Para informações sobre agendamento para Angra dos Reis, entre em contato pelos telefones 24 

993- 

175835 / 3364-8180 / 3364-8186 ou e-mail dpf.cm.ars.srrj@pf.gov.br .  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Liz Zimermann 

 

UMIG/NPA/DPF/VRA/SRRJ 

 

 

 

 

De: RJ/VRA - Unidade Polícia Imigração Volta Redonda 

Enviado: terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 11:56 

Para: Liz Zimermann Rocha 

Assunto: Enc: Informações sobre RNE/CRNM 

08/02/22, 17:31 - Andre Mota Paraty: Olá pai, já da fazer marcação em Angra mas ainda falta 

o CNPJ 

08/02/22, 17:59 - Joaquim Carvalhal: Devem perguntar ao Andre Magarão se já possui o numero 

do meu  

CNPJ. Em caso de não possuir ainda, qual a data de previsão. 



*Porque provavelmente, terei que fazer um outro documento de gestão como fiz para ti, mas na 

qualidade  

de proprietário da pousada Aurora onde conste o CNPJ.  

Se for isso será um problema novo, porque eu enviei para o Sales um documento no dia 14 do 

mes passado  

e ela ainda não chegou a Paraty. 

08/02/22, 18:05 - Andre Mota Paraty: Ontem ainda não tinha o CNPJ, eu já vou falar com ele. 

08/02/22, 18:17 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim tudo bem? 

Já estivemos com o Rafael de manhã, excelente pessoa ajudou nos muito!! Vamos passar a 

informação que  

recolhemos: 

 

 

Usa o software Desbravador faz sincronização de plataformas, ele mostrou nos como funciona 

no  

computador (o sistema é muito parecido com o hospedin, ele disse que era uma mais valia ter 

porque torna  

as coisas muito mais simples e é muito intuitivo) 

 

Utiliza o Sky para tv (pessoa física) 

Aconselhou boa tv com internet os canais básicos. uma boa internet é o mais importante.  

 

Getnet e a máquina de cartão mais barata mas o atendimento é fraco se tivermos algum 

problema. Ele usa  

outra máquina mas diz que vai trocar para esta empresa por ser mais barata e o atendimento é 

fraco em  

todas. 

 

Parcela pacotes até 6x e Paga 1,23%  

Expedia, booking etc deixam pagar até 10x e não pagamos taxa. É bom ter o parcelamento 

máximo nas  

plataformas. 

 



Ele trata da lavanderia na pousada mas não aconselha, o tratamento das roupas é difícil e da 

muito  

trabalho. Ele continua a tratar na pousada por pedido da erika mas não aconselha para nos. 

Deu a indicação da Lavandaria Paula lavebem. 

 

Passou contacto de tratamento da piscina e jardim mas podemos fazer nos o tratamento da 

piscina. 

 

Passou contacto de hidráulica e elétrica. 

 

Passou dois contacto de amenidades um mais barato e outro mais completo e mais caro.  

 

Em relação a falta de água Têm uma cisterna (fecharam uma das piscinas). 

 

Para a pressão o essencial é ter uma boa bomba, disse para falar com contacto da hidráulica que 

ele pode  

ajudar a resolver. 

 

No café da manhã tem uma menina que faz tudo, passou o contacto da fruta. Já faz o café da 

manhã no  

espaço exterior, coloca luvas descartáveis para os hóspedes se servirem. Serve até as 11h. 

 

Roupas de banho e camas passou o contacto também. 

 

Em caso do hóspede não poder usar a banheira de hidromassagem por culpa do hoteleiro ele 

aconselhou  

fazer o preço do quarto sem hidromassagem. Nesse caso quando for efetuada a reserva por 

exemplo no  

booking aconselhou a pedir ao hóspede para ele deixar que a pousada cancele a reserva para 

poder fazer  

uma nova com o preço acertado. 

 



No que toca a mandar hóspedes para outras pousadas aqui não dão percentuais mas fez parceria 

connosco  

e disse que nos dava 10%, embora nos achemos que pode ser feita somente a passagem dos 

hóspedes  

mutuamente sem necessidade dos 10%. 

 

Também falou na possibilidade de fazer publicidade com os moços na rua a dar panfletos, o 

percentual e de  

10% para os moços. 

 

A plataforma mais usada pelos hóspedes e o Booking mas cobra 16%, ele falou que o percentual 

é grande  

mas que não dá para ficar sem. 

 

Em relação a parcerias fazem com a Paratytours tem um ótimo atendimento e muita variedade, 

dão ao  

hoteleiro 7/8%.  

Se o hóspede quiser algo mais familiar passou o contacto da Adriana que tem dois barcos mais 

pequenos  

mas nesse caso também temos o Bonjour (o percentual é maior em barcos pequenos) 

 

Também falou que a erika tem contactos para camareiras se precisarmos, temos a Roseli 

também. 

08/02/22, 18:18 - +351 916 298 740: O André vai enviar os contactos que o Rafael mandou para 

ele 

08/02/22, 18:21 - Andre Neto: Estás foram as mensagens/contactos que o Rafael enviou: 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Contatos: 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: ?Vadico.vcf (ficheiro anexado) 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Acima manutenção elétrica e hidráulica 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: ?DUDU REFRIGERAÇÃO.vcf (ficheiro anexado) 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Para ar condicionado???? 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Abaixo frutas: 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: 12 997340562 Cauana 



08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Lavanderia: 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: ?Paula Lave Bem.vcf (ficheiro anexado) 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: ?Refricentro Angra Paraty.vcf (ficheiro anexado) 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Refricentro também é ar condicionado e máquinas de lavar. 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: ?claudio Enxoval luis.vcf (ficheiro anexado) 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Bom dia ??  

Faça seus pedidos entrega dia  

08/02/22 Terça-feira só estaremos levando as encomendas. 

 

     (Somente na cor Branca )  

Lençol Queen Bainha  R$55,00 

Lençol Quem Elástico R$60,00 

Lençol King Elástico + 2 Fronhas R$80,00 

Lençol Casal Bainha  R$45,00 

Lençol Casal Elástico R$45,00 

Lençol Solteiro Bainha R$35,00 

Lençol Solteiro Elástico R$40,00 

Fronha R$12,00 unidade  

Toalha de Banho R$15,00 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Muito obrigado Rafael !!! Um bom dia de trabalho para si ! Vamos 

falando ,  

qualquer coisa que precise é só ligar . Abraço 

08/02/22, 18:24 - Andre Neto: Grato, abraço 

08/02/22, 18:31 - Joaquim Carvalhal: Todas estas informações devem ser comparadas com 

outras firmas.  

Principalmente preços e qualidade do produto. 

O Teteco deve também ter boas referencias comerciais. 

08/02/22, 18:35 - Joaquim Carvalhal: Roupas para hotelaria em Guara (Guaratinguetá) SP, 

costuma ser mais  

em conta. A Roseli pode saber de alguma coisa sobre isso. 



Mas na internet voces podem fazer boas pesquisas. Resta saber se são de confiança. 

Também a cunhada do Sales pode saber de fornecedores. 

 

Tentem obter o contato da tal Tais ou Thais prima da Thaiane (sem ser através da Thaiane). Ela 

demonstrou  

ter bons conhecimentos e com boa vontade para ajudar e inclusive se mostrou a disposição para 

trabalhar  

com voces.  

A Roseli ficou de saber qual a pousada que ela trabalha ai perto. 

Seria uma peça muito valida para voces. 

08/02/22, 19:39 - +351 916 298 740: A Thaís faz só recepcao? 

08/02/22, 19:41 - +351 916 298 740: Achamos que contratar a Thaís sem passar pela thaiane 

pode causar  

algum conflito familiar 

08/02/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: A Aurora disse que parece que ela só fazia as folgas da 

Thaiane,  

Giuliano e não sabe se fazia da mãe da Thaiane. Porque, ela trabalhava numa pousada ai perto. 

Mas o interesse que vejo neste momento é se obter dela informações diversas sobre o dia a dia 

de uma  

pousada. Porque foi ela que informou a Aurora que o contrato do gás continua em meu nome.  

Como  

também repassou outras informações pa a Aurora de forma normal e se mostrou muito 

colaboradora.  

 

O importante é voces pesquisarem tudo sobre a gestão de uma pousada e se possível da pousada 

Aurora  

sem ser através da Thaiane. 

Quero entrar numa outra fase na pousada Aurora com voces antes de terminar o contrato e uma 

eventual  

dependência informática dela, não teria bom resultado na fase de passagem, que eu acho que 

pode ser  

bem dificultosa.  



Por isso, pedi para voces darem um tempo com a Thaiane (sobre informações de gestão) e só 

depois de  

ouvirem o Rafael e Teteco é que devemos estruturar como deverá ser as vossas visitas a 

pousada. 

08/02/22, 19:50 - Joaquim Carvalhal: A Tais não e funcionaria da Thaiane. Ela faz extras na 

pousada Aurora. 

Foi a Tais que se colocou a disposição para ajudar voces e em caso de necessidade podia 

trabalhar também  

convosco. 

Mas, como falei em cima, Não e para contratar é para se abordar como é o dia a dia numa pousada  

qualquer. 

08/02/22, 19:56 - Joaquim Carvalhal: Neste momento voces devem estar apenas no campo de 

pesquisas.  

Quanto mais melhor. Apos voces se sentirem com uma boa base de conhecimentos de gestão 

(nomes de  

fornecedores, programas, etc...) será mais fácil falarem com a Thaiane. 

09/02/22, 15:20 - Andre Neto: Bom dia , o Teteco hoje tinha que ir à praia do sono, como ele 

tem estado  

com pouca disponibilidade para vir cá casa perguntei se preferia responder por whatsapp e ele 

disse que  

sim. Também se ofereceu para ir connosco á pousada mais tarde, aí podemos tirar alguma dúvida 

que fique  

por tirar.  

Quando ele responder reencaminho para aqui as questões 

09/02/22, 15:54 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Porem, não julgo ser de bom tom ele ir com voces a pousada enquanto estiver por lá a Thaiane. 

Porque neste momento o mais interessante é o que ele pode informar sobre produtos e 

fornecedores  

atuais. Sobre a pousada Aurora, somente o que el pode reportar enquanto la esteve. 

09/02/22, 18:37 - Andre Neto: Sim também achamos melhor assim 

09/02/22, 20:51 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

 

Quanto ao meu CNPJ, julgo que esta na ponta final. Repito: Julgo. 



Mas é caso para se falar que se demora assim para brasileiro, o que fará para um estrangeiro. 

 

Gostava de colocar a consideração de voces o seguinte. 

Uma vez que voces já ouviram o Rafael e vão ouvir o Teteco, também já ouviram a Roseli e 

também o  

Magarão, gostava de saber se voces conseguem (pode ser at 

09/02/22, 20:53 - Joaquim Carvalhal: * ser até a próxima semana, montarem um organograma 

ou um plano  

de gestão para a pousada Aurora, tendo em conta que no principio será o meu CNPJ responsável 

por varias  

obrigações. 

09/02/22, 20:55 - Joaquim Carvalhal: Porque para a semana ficam faltando apenas cerca de 45 

dias corridos  

para o final do contrato da Thaiane e apenas 31 dias uteis. 

09/02/22, 21:05 - Joaquim Carvalhal: Não é preciso responder de imediato, mas, devem 

ponderar sobre a  

minha colocação. 

 

E tem a haver com a Thaiane, 

Reparem que o meu pedido de não fazerem perguntas de gestão a Thaiane, tem a haver se ela 

esta sendo  

sincera ou não. 

Porque se voces dispensarem a contribuição (sincera ou não) do know-how dela, esta na 

fase/hora de se  

fazer um levantamento de existências de roupas de cama, banho e por ai fora. 

Por isso eu pedi um tempo de espera para que se faça novas perguntas de gestão a ela.  

 

Depois de pensarem e fazerem contas a vida, podemos ter um bate papo entre voces e nós daqui, 

porque  

se for apenas na base do texto com perguntas e respostas pode não se obter o melhor resultado. 

 

Mas fiquem a vontade, 



09/02/22, 21:08 - Joaquim Carvalhal: Apenas para lembrar que o tempo voa e as coisas no Brasil 

demoram  

muito mais tempo. 

09/02/22, 21:08 - Joaquim Carvalhal: E o fator de antecipação é muito importante. 

09/02/22, 22:12 - Andre Neto: Ok combinado . Nós já iniciamos o ornograma e plano  . Esta 

semana vamos  

trabalhar nisso e terminar para debatermos juntos 

09/02/22, 22:14 - Joaquim Carvalhal: Vamos a isso. 

Não se esqueçam do Almir, da visita a oficina casa dele. 

09/02/22, 22:17 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

09/02/22, 22:19 - Andre Neto: Sim eu tenho apontado , mas como hoje não tínhamos a certeza 

se o Teteco  

vinha ou não, não  voltei a ligar.  Amanhã de manhã já ligo para o Almir a ver a disponibilidade 

dele 

09/02/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Estas informações do Teteco são muito fiáveis e valiosas. 

Fico na duvida se a Thaiane vai fazer para voces o que ele fez para ela.  

Mas não é isto que esta em causa: 

Esse apoio disponibilizado pelo Teteco pode ser uma grande valia para voces. 

 

Por isso peço que façam o organograma para podermos conversar e ver qual a melhor forma de 

abordar a  

Thaiane. Não é confrontar é abordar. 

17/02/22, 04:29 - ?André Filho saiu do grupo 

17/02/22, 22:14 - Andre Neto: Boa noite a todos! Vou deixar aqui o plano de gestão e 

organograma. Falta  

apenas terminar os investimentos iniciais e os custos fixos e variáveis porque ainda estamos a 

reunir a  

restante informação no entanto vamos já enviar e depois acabamos de preencher. 

 

De seguida vou reencaminhar algumas mensagens trocadas com fornecedores/serviços para a 

pousada que  

tenho contactado ao longo da semana.  

 



Quanto ao rne ainda não analisamos bem mas amanhã vou-me informar se já posso marcar o meu. 

Quanto  

mais cedo ficar isso despachado melhor para depois se possível irmos fazer o inventário e 

continuar a  

trabalhar no plano. 

17/02/22, 22:16 - Andre Neto: Esta mensagem foi apagada 

17/02/22, 22:19 - Andre Neto: Esta mensagem foi apagada 

17/02/22, 22:22 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

17/02/22, 22:22 - Andre Neto: Mensagens trocadas com empresa de paraty para uniformes: 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: Segue orÇamento  

10 camisas estampada 25,00  

 

1 tela no caso da estampa sendo 1 cor ..65,00 

 Total de tudo 315,00 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: Se tiver a imagem da logo pra mim manda aí 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: A camisa é que cor 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: Eu fiz na branca ?? 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: Boa tarde , desculpe a demora.  

Ótimo.  

Só uma alteração, pode ser na cor azul ? 

17/02/22, 22:24 - Andre Neto: Mensagens trocadas para frutas e legumes sem agrotóxicos 

(com entrega na  

pousada): 

17/02/22, 22:25 - Andre Neto: Importante ! ?? 

Pix do Mercadinho Verde 

24998750384 (cel) 

 

 

 



Delivery R$3.00 nas entregas no caborê (até a ponte) e no Portal das Artes no resto dos bairros 

R$5.00.  

?????????? 

 

 

 

Delivery mimimo 3 produtos                        ?????? 

 

*FOLHAS  R$4.00 ?? 

Alface crespa 

Cebolinha 

Ora pro nobis 

Couve m 

 

Folhas R$4.50 ?? 

Agrião baby 

 

Mini alface hidroponica R$5.00?? 

 

Mix de mini alfaces hidroponicas R$15.00 (3 unidades) ?? 

 

 

*FRUTAS ???????? 

(Fruta congelada kilo ou 1/2k) 

Abacaxi R$9.00 uni. 

Amora congelada R$25.00k. 

Cambuci congelado R$15.00k 

Framboesa congelada kg R$23.00 

MangaR$9.00k 

Pera R$8.00k 

Banana prata  



Banana ouro R$8.00p 

Jabuticaba congelada R$18.00k 

Jussara (açai) 1k  R$60.00 

Limão cravo  R$7.00k 

Limão Siciliano R$9.00k 

Limão taiti R$9.00k 

 

*LEGUMES ???????? 

Aipim R$8.00k 

Abobora inteira pequena R$3.50 uni. 

Abobora pdç R$8.00k 

Berinjela R$9.00 

Batata asterix R$9.00k 

Batata R$7.00k 

Batata doce R$8.00k 

Brocolis R$10.00 uni 

Cenoura R$10.00k 

Cebola R$8.00k 

Mix de pimentas 150 grm R$3.00 

Mel silvestre do Eraldo 

 R$27.00 300 ml. 

Ovos caipira  R$14.00 dz 

Pimentão verde R$10.00k 

Pimenta cambuci R$8.00k 

Chimichurri (pronto para consumo) R$20.00 

Tomate R$11.00k 

Tomatinho R$15.00k 

 

TEMPEROS ???? 

*Alecrim (20grm) R$18.00 

*Cravo (50 grm) R$19.00 



*Curcuma em pó (250grm.) R$52.00 

*Curcuma em  pó 

 (100 grm) R$15.00 

*Coloral (100grm)  

R$13.00 

*Gengibre pó (50grm.) R$22.00 

Manjericão (20grm.) R$18.00 

 

 

CHÁ (nao sache) ??? 

*Salvia (25grm)R$10.50 

 

CHÁ SACHÉ  ????? 

R$11.00 (10 unid.) 

*Melissa 

*Maracuja 

 

OUTROS ?????? 

Repelente 100 %natural R$25.00 

 

Reutilizaveis ???? 

*Coador de voal R$16.00 

*Coador de cafe R$16.00 

*Saquinhos de chá reutilizaveis  R$7.50uni. 

*Saquinho para bule R$7.50 uni. 

 

 

Pagamentos???????? 

Pix ??  

(Enviar comprovante) 

Debito?? 



Deposito ?? 

(Cx economica) 

Credito taxa R$2.00?? 

 

?????? 

Trazer sacola ?????? 

17/02/22, 22:25 - Andre Neto: Padaria com entrega: 

17/02/22, 22:25 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

17/02/22, 22:26 - Andre Neto: Lavanderia com entrega: 

17/02/22, 22:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/02/22, 07:53 - Joaquim Carvalhal: Ontem não tive oportunidade de poder ver e hoje vou ate 

ao Pouso.  

Mais tarde vou ver tudo com calma. 

Ate + 

18/02/22, 12:58 - Joaquim Carvalhal: Acordo que facilita circulação de pessoas entre Brasil, 

Portugal e África  

passa na Câmara e vai ao Senado 

https://outline.com/Smqsu8 

18/02/22, 18:14 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim estamos a tratar da documentação 

para o crnm  

do André.  

 

Achamos que ter a morada do André no Rio de Janeiro pode causar problemas tendo em conta 

que não tem  

nenhum comprovativo que prove a sua residência la.  

 

Ao André pai foi pedido na PF alguma conta paga na morada que tinha na declaração de prestação 

de  

serviços (portão de ferro III). 

 

Se na declaração de prestação de serviços do André estiver a casa em que estamos é possível , 

podemos  



passar a conta da luz para o nome dele ou até provar a sua residência com uma conta paga do pai 

tendo em  

conta que pode morar com ele. 

18/02/22, 19:30 - Joaquim Carvalhal: Pois, mas isso voces devem ver se é possível obter uma 

conta de luz  

ou água. Era bom, porque ficava um obstaculo ultrapassado. 

18/02/22, 20:08 - +351 916 298 740: É possível fazendo troca de titularidade, a luz ainda está 

no nome de  

um Alexandre antigo morador portanto dá para trocar para nome do André. Em atendimento 

presencial só  

há vaga dia 9 de março mas vou tentar fazer via whatsapp amanhã 

18/02/22, 20:09 - +351 916 298 740: *na segunda 

18/02/22, 20:16 - +351 916 298 740: Só há a questão do contrato da casa estar em nome do 

André pai ( o  

contrato da casa é um dos documentos pedidos pela Enel), não sabemos se é possível passar a 

luz para o  

nome do filho vamos perguntar na segunda 

18/02/22, 20:17 - Andre Neto: Mas nessa caso entao precisava de trocar a minha morada para 

a daqui do  

portão de ferro III para bater certo na PF 

18/02/22, 20:31 - Joaquim Carvalhal: Sobre moradas deve-se respeitar a original que constar 

na PF. 

Mas quanto a mim, na reunião familiar o fator comprovante de morada pode (aguam luz e etc) 

ser passado  

pelo Andre pai, uma vez que o filho vai morar com ele. (Digo eu, não tenho a certeza.= 

Este caso pode ser colocado na hora ao agente, Tanto que ele deve saber que se o contrato esta 

em nome  

do Andre pai, o Andre filho não tem como pedir agua, luz e etc. 

18/02/22, 20:34 - +351 916 298 740: Exato também achamos que se a morada for a mesma 

para os dois  

não vão pedir comprovativos de pagamento do filho. Mas caso peçam temos que ter plano B (ou 

passar a  

conta da luz para nome do André ou contratar mais um serviço de internet/tv cá para casa) 



18/02/22, 20:38 - +351 916 298 740: Em Portugal funciona assim aqui não sei. Quando fomos 

pedir um  

atestado de residência podiamos apresentar uma fatura paga pelos nossos pais 

18/02/22, 21:13 - Joaquim Carvalhal: É pode ser uma opção o contrato de um novo serviço da 

Net e depois  

faz a anulação, se for possivel. 

19/02/22, 13:50 - Joaquim Carvalhal: Boas. 

Devolvo as respostas ao vosso "Plano de Gestão da Pousada Aurora" 

Só para alertar que faltam apenas 40 dias corridos e 29 dias uteis para o final do contrato da 

Thaiane. 

Alguns assuntos devem ser tratados imediatamente, sob pena de dificultar o vosso inicio de 

atividade. 

Se entenderem necessário podemos falar via zap. É só se agendar. Fiquem a vontade. 

Até + 

19/02/22, 13:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/02/22, 20:43 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

20/02/22, 20:44 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim,  

Concordamos em não cobrar pelas banheiras no início. 

 

Vamos alterar também o regulamento dos pets. 

 

Em relacao ao forro do teto, tendo em conta que a semana santa e de dia 10/04 a 16/04 se o 

Almir fizer os  

quartos de cima até dia 12, dia 13 fica para limpeza geral e vamos ficar com 3 noites (14,15,16 

semana  

santa 17 Páscoa) para receber os hóspedes. 

Pelo que vimos nas pousadas a nossa volta estão a cobrar uma média de R$1000 a R$1600 para 

essas 3  

noites. 

É realmente compensatorio abrir nessas datas.  

A nossa dúvida é apos a semana santa (temos carnaval dia 21 de abril) qual vai ser a logística 

com o Almir: 

-Quanto tempo vai demorar a acabar os restantes 4 quartos; 



-Se podemos fechar um quarto de cada vez; 

-Se pode trabalhar somente nos horários em que os hóspedes estiverem fora da pousada; 

-Se estivermos em obras e com sujidade e barulho durante o dia (alguns hóspedes podem não 

sair da  

pousada) vai gerar críticas negativas e pode prejudicar bastante a pontuação inicial da pousada. 

 

Em relacao ao dia de pagamento, tendo em conta que algumas plataformas de reserva demoram 

1 mês a  

pagar e só vamos ter a passagem das plataformas por volta do dia 7/8 de abril , sentimo nos 

mais seguros a  

fazer o pagamento a dia 15 se for possível, para ter tempo de receber das plataformas de 

reserva. 

 

Quanto à contratação das camareiras, o que quisemos dizer foi que o primeiro dia de trabalho 

delas seria  

dois dias antes à abertura da pousada para ajuda nas limpezas gerais, mas a procura e a 

contratação  

poderia ser mais cedo.  

Escusamos de pagar dois ordenados completos quando o início das suas funções será a meio do 

mês. 

 

Em relação aos investimentos vamos somente investir no indispensável. So vamos substituir 

somente as  

coisas que estiverem em muito mau estado. Para ter uma noção precisamos mesmo de fazer 

inventário na  

pousada. 

 

Em relação a thaiane percebemos que não nos vai dar o apoio que o teteco deu para ela, mas 

mesmo assim,  

queremos continuar com as visitas e tentar sacar o máximo de informação possível sempre com 

boa  

educação e respeito. Precisamos de algumas dicas de fornecedores, precisamos de acertar as 

datas das  



passagens de plataformas de reserva, água e luz, e dava muito jeito a passagem dos pacotes tal 

como o  

teteco fez com ela.  

Quando estivemos lá ela disse que nos explicava tudo o que precisássemos (não falou em nenhum 

valor),  

mesmo que não seja 100% fiável toda a informação que possamos recolher vai ser bom para nós. 

Portanto  

queremos continuar a marcar visitas à pousada com ela.  

 

Além disto temos que marcar com o magarao para a explicação de alguns valores a serem pagos  

(impostos/ordenados…) estamos na dúvida se o melhor será no mês que vem (que já lhe vamos 

pagar os  

honorários) ou este mês (vai cobrar dinheiro por essa explicação). 

20/02/22, 22:26 - Joaquim Carvalhal: Vou responder a mensagem de cima. onde sinalizo as 

respostas entre  

xxxxx  ........ XXXXXXXX 

Boa tarde sr Joaquim,  

Concordamos em não cobrar pelas banheiras no início. 

 

Vamos alterar também o regulamento dos pets. 

 

Em relacao ao forro do teto, tendo em conta que a semana santa e de dia 10/04 a 16/04 se o 

Almir fizer os  

quartos de cima até dia 12, dia 13 fica para limpeza geral e vamos ficar com 3 noites (14,15,16 

semana  

santa 17 Páscoa) para receber os hóspedes. 

Pelo que vimos nas pousadas a nossa volta estão a cobrar uma média de R$1000 a R$1600 para 

essas 3  

noites. 

É realmente compensatorio abrir nessas datas.  

A nossa dúvida é apos a semana santa (temos carnaval dia 21 de abril) qual vai ser a logística 

com o Almir: 

-Quanto tempo vai demorar a acabar os restantes 4 quartos; 



-Se podemos fechar um quarto de cada vez; 

-Se pode trabalhar somente nos horários em que os hóspedes estiverem fora da pousada; 

xxxxx É importante falarem com o Almir sobre este prazo. O ideal é fazer os tetos das 4 suites 

de cima. As  

restantes de baixo, podem ser feitas a seguir ao carnaval e durante os dias da semana. Porque 

as areas dos  

tetos são bem menores. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-Se estivermos em obras e com sujidade e barulho durante o dia (alguns hóspedes podem não 

sair da  

pousada) vai gerar críticas negativas e pode prejudicar bastante a pontuação inicial da pousada. 

xxxxx No máximo o que podem fazer no mes de maio, reservarem os dias da semana (terça a 

quinta-feira)  

para obras e so venderem pacotes de fim de semana (sexta e saida na segunda-feira). Os dias 

que não  

estiverem abertos, será considerado para efeitos de não cobrança proporcional ao aluguel da  

pousada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Em relacao ao dia de pagamento, tendo em conta que algumas plataformas de reserva demoram 

1 mês a  

pagar e só vamos ter a passagem das plataformas por volta do dia 7/8 de abril , sentimo nos 

mais seguros a  

fazer o pagamento a dia 15 se for possível, para ter tempo de receber das plataformas de 

reserva. 

xxxxx Por mim tudo bem, fiquem a vontade, porem vocês ja tem o valor do estacionamento da 

Thaiane no  

dia 15. 

Quanto à contratação das camareiras, o que quisemos dizer foi que o primeiro dia de trabalho 

delas seria  

dois dias antes à abertura da pousada para ajuda nas limpezas gerais, mas a procura e a 

contratação  

poderia ser mais cedo.  

Escusamos de pagar dois ordenados completos quando o início das suas funções será a meio do  

mês.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx Este assunto será bom conversarem com a Roseli, para ela ver o que pensa sobre esta 

vossa  



proposta..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Em relação aos investimentos vamos somente investir no indispensável. So vamos substituir 

somente as  

coisas que estiverem em muito mau estado. Para ter uma noção precisamos mesmo de fazer 

inventário na  

pousada. 

xxxxx Boa medida.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Em relação a thaiane percebemos que não nos vai dar o apoio que o teteco deu para ela, mas 

mesmo assim,  

queremos continuar com as visitas e tentar sacar o máximo de informação possível sempre com 

boa  

educação e respeito. Precisamos de algumas dicas de fornecedores, precisamos de acertar as 

datas das  

passagens de plataformas de reserva, água e luz, e dava muito jeito a passagem dos pacotes tal 

como o  

teteco fez com ela.  

Quando estivemos lá ela disse que nos explicava tudo o que precisássemos (não falou em nenhum 

valor),  

mesmo que não seja 100% fiável toda a informação que possamos recolher vai ser bom para nós. 

Portanto  

queremos continuar a marcar visitas à pousada com ela.  

xxxxx É quase certeza ela não repassar muita coisa, mas sinceramente, não vejo grande 

necessidade na  

parte que toca a gestão. Parte das informações vocês ja tem, pelas criticas.  

Os pontos principais são: 

Troca de titular das contas da água e luz, o gás (julgo) estar em meu nome. Troca de respostáveis 

pelas  

+plataformas de reservas, página do facebook (Instagram ela disse que não passava) e quem faz 

a  

manutenção do site. Este dominio esta em nome do Teteco, mas ele passa para o meu nome 

quando for  

necessário. Alias voces podem começar a tratar disso com ele.  



O restante que devem tratar com ela, toca na parte de estado de manutenção e inventario de 

existências  

que só pode ser feito depois do ultimo dia de contrato, isto no que toca a falta e estado dos 

mesmos. Mas  

este assunto é bem melindroso e julgo ser melhor eu comunicar para ela desta minha 

necessidade, mas que  

será voces que farão esta tarefa. 

Julgo que este assunto da Thaiane, deveríamos falar pelo zap, depois de fazerem esta leitura. 

Hoje tenho  

esta disponibilidade e amanhã podemos marcar.  

Depois digam, 

algo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Além disto temos que marcar com o magarao para a explicação de alguns valores a serem pagos  

(impostos/ordenados…) estamos na dúvida se o melhor será no mês que vem (que já lhe vamos 

pagar os  

honorários) ou este mês (vai cobrar dinheiro por essa explicação). 

xxxxx Julgo que não. Tanto que aconselho a vocês colocarem previamente o que pretendem 

saber e depois  

agendam o encontro. Desta forma as informações ficam escritas e de fácil  

consulta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

20/02/22, 22:38 - +351 916 298 740: Estamos disponíveis em qualquer dia e em qualquer 

horário, como lhe  

der mais jeito 

20/02/22, 22:39 - Joaquim Carvalhal: Pode ser agora? 

20/02/22, 22:40 - +351 916 298 740: Sim, o André pai não está, se não houver problema nós 

passamos a  

informação 

20/02/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Claro. Sem problemas, 

20/02/22, 22:42 - Iniciou uma chamada 

20/02/22, 23:19 - Joaquim Carvalhal: https://www.gov.br/pf/pt-

br/assuntos/imigracao/registrar-se-como- 

estrangeiro-no-brasil/registro-com-base-em-publicacao-em-diario-oficial-da-uniao 



21/02/22, 00:11 - Andre Neto: Esquecemo-nos de falar uma coisa importante , do meu 

documento de  

prestação de serviço para a troca de residência do portão de ferro III. Para o pedido do rne 

ser eficaz.  

Quanto tempo será que demora a chegar ? 

21/02/22, 00:15 - Joaquim Carvalhal: O que enviei no dia 14 do mes passado para o RJ chegou 

ao Oswaldo  

no dia 10 deste mes. 

Depois deve ser reconhecido e enviado para ai. 

21/02/22, 00:18 - Joaquim Carvalhal: Pode-se tentar juntar um documento que eu assine aqui 

com o  

mesmo conteúdo, mas com a morada do Portão de Ferro III. Mas sem estar reconhecido, Faço 

o envio pela  

net e juntem ao aos outros documentos que pode ser que seja aceite. Uma vez que o principal é 

seres meu  

neto. 

 

Mas isso é apenas uma sugestão. 

21/02/22, 00:21 - Joaquim Carvalhal: Tem outra hipotese. 

Deve estar chegando ai no vosso endereço o tal documento reconhecido pelo Oswaldo, mas com 

a  

residencia na casa dele 

Mas se conseguirem um documento da net como a morada e no Portão de Ferro III, pode-se 

alegar que o  

Andre filho morava naquele endereºço no RJ, mas agira passa a morar em Paraty. 

21/02/22, 00:22 - Joaquim Carvalhal: Porque o objeto daquel documento +e comprovar que ele 

vai  

trabalhar num negocio de família, cujo proprietário é o avo, 

21/02/22, 00:26 - Andre Neto: Ok entendi, então vou fazer isso. Que morei naquele endereço 

mas agora  

estou em Paraty a viver com o meu pai, com o comprovativo da net torna isso legítimo 

21/02/22, 00:27 - Joaquim Carvalhal: Vieste para ajudar na gestão da pousada Aurora, que e do 

teu avo, e  



bla bla bla .... 

21/02/22, 00:29 - Joaquim Carvalhal: Em ultimo caso, julgo que a procuração do Sales deve dar 

para assinar  

por mim na tua contratação. Se fosse possivel se reconhecia a assinatura do Sales na qualidade 

de meu  

procurador e o documento ja tinha a tua morada no Portão de Ferro III. 

A decisão é vossa. 

21/02/22, 00:37 - Andre Neto: É uma hipótese mais segura talvez . A dúvida é se levando um 

documento  

asssinado pelo Sales , se não pedem também a procuração. 

21/02/22, 00:39 - Joaquim Carvalhal: Assinado pelo Sales, mas reconhecido notarialmente em 

Paraty. Mas  

não vejo problemas no Sales dar uma copia autenticada da mesma.  

Mas, devem explorar esta hipotese do reconhecimento do Sales com o Magarão. 

21/02/22, 00:43 - Andre Neto: Ok então amanhã envio essa questão para o grupo da 

contabilidade 

21/02/22, 00:43 - Joaquim Carvalhal: Acho que nada se perde. 

21/02/22, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Vi a resposta do Andre Magarão, mas faço a seguinte 

pergunta.   

Na certidão do De, consta alem da filiação os avós? 

21/02/22, 19:45 - Andre Neto: Sim, ela tem os pais e avós 

21/02/22, 19:47 - Joaquim Carvalhal: Otimo.  

Esta apostilada? 

21/02/22, 20:15 - Andre Neto: Sim apostilamos os documentos todos antes de vir 

21/02/22, 20:23 - Joaquim Carvalhal: Então esta resolvido. 

Vou mais tarde ou amanhã, enviar para voces ou preferem que mande o grupo da #contabilidade 

para o  

Andre Magarão tirar copia.  

E o reconhecimento que o Sales deve fazer, peço a ele e depois vocês combinam de se fazer o  

reconhecimento da firma dele no cartório.  

Digam o que preferem. 

21/02/22, 20:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



21/02/22, 21:41 - Joaquim Carvalhal: Bem, este áudio esta dentro do que se falou sobre a 

Thaiane. 

Vamos indo com calma e vamos vendo  

O negócios por se encontrarem no campo material, devem ser geridos com a razão.  

 

Enquanto isso. 

 

Aconselho a aguardarem até a data que ela propõe e continuem a fazer o organograma de gestão 

para  

Pousada. 

 

Comecem a fazer projeções de tarefas e formas de trabalho na pousada. 

 

Descubram as criticas negativas existentes e vejam o que voces podem fazer para superar as 

causas que as  

provocam. 

 

E como ja ficou teclado por aqui, Qualquer apoio que ela possa dar, deve ser colocado no campo 

de  

"suspeito". 

21/02/22, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Enquanto isso devem fazer pesquisas de preços, 

fornecedores de  

todos os produtos da pousada, e por ai fora, 

21/02/22, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Temos o estacionamento como o calcanhar de Aquiles, num  

relacionamento imediato. 

21/02/22, 21:47 - Joaquim Carvalhal: Ela sabe disso e nós também. 

21/02/22, 21:48 - Joaquim Carvalhal: Por isso ja coloquei aqui teclado, que se devia explorar o 

tal  

estacionamento na esquina da entrada da rua, o mesmo que o Teteco falou. 

21/02/22, 21:52 - +351 916 298 740: Ok combinado, em março volto a enviar mensagem para 

combinar,  

beijinho ?? 



21/02/22, 21:52 - +351 916 298 740: Perfeito 

21/02/22, 21:52 - +351 916 298 740: Na primeira semana depois do carnaval, sentamos juntas 

?? 

21/02/22, 21:53 - +351 916 298 740: Sim vamos continuar a trabalhar, ainda nos faltam alguns  

fornecedores 

21/02/22, 21:54 - +351 916 298 740: Certo, vamos tentar falar com o arrendatário do terreno 

21/02/22, 21:57 - Joaquim Carvalhal: Mas não desanimem.  

Isto é normal em Paraty.  Como também já tínhamos previsto isto tudo,  

É sinal que estamos alerta. 

 

Sem stress... 

Tentem falar com o Almir porque ele ainda não me respondeu. 

21/02/22, 21:57 - Joaquim Carvalhal: Em Paraty é normal o pessoal falar que não retornou com 

uma  

chamada de telefone porque ficou sem celular. 

21/02/22, 21:58 - Joaquim Carvalhal: Ou que perdeu, ou foi roubado ou caiu na agua da chuva. 

21/02/22, 22:10 - Andre Neto: Pode ser mesmo para nós que já compramos uma impressora. 

Ok combinado também podemos imprimir esse documento e levar ao Sales caso ele não tenha 

como  

imprimir 

21/02/22, 22:11 - Andre Neto: Enviei agora um áudio ao Almir 

21/02/22, 22:12 - Joaquim Carvalhal: Melhor assim. 

O mais certo é amanhã enviar o contrato. Tenho que estar no Pouso antes das 8h00 e só depois 

fico mais  

desafogado. 

No mais ainda há muito tempo. 

21/02/22, 22:22 - Joaquim Carvalhal: Pensando em futuras reparações na pousada, caso não 

queiram  

comorar maquinas e se precisarem podem alugar, na  

Makilandia Assistência Técnica e Locações, na rua Roberto da Silveira. 

Bem perto do posto de gasolina. 

23/02/22, 09:27 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



23/02/22, 09:27 - Joaquim Carvalhal: Segue contrato de trabalho para o De, com residência 

em Paraty. 

Depois vou escrever para o Sales dando conta que será necessário assinar este contrato. 

23/02/22, 11:54 - Andre Neto: Bom dia , ok obrigado vou imprimir 

23/02/22, 13:19 - Joaquim Carvalhal: Ja teclei com o Sales e depois é fazer o reconhecimento 

da firma no  

cartório. 

23/02/22, 17:33 - +351 916 298 740: Ta bom vamos combinar com ele 

24/02/22, 14:40 - +351 916 298 740: Sr Joaquim estamos com uma dúvida que não conseguimos 

esclarecer.  

Se casarmos temos que fazer a transcrição do casamento para Portugal para ser válido la 

também.  

Mas é necessária fazer essa transcrição antes de ir à polícia federal? 

24/02/22, 15:37 - Joaquim Carvalhal: Não. 

Essa transcrição serve para necessidades futuras em Portugal. 

O casamento no Brasil tera os efeitos para as vossas necessidades onde vão residir.  

Ou seja. 

No Brasil voces estão casados e em Portugal continuaram solteiros até que peçam a devida 

transcrição. 

https://www.irn.mj.pt/sections/irn/a_registral/registo-civil/docs-do-civil/casamento-

celebrado-no/ 

24/02/22, 15:42 - Joaquim Carvalhal: Se voces fossem casados em Portugal e a Inês tivesse 

que ir para o  

Brasil em reunião familiar para solicitar o RNE, então teriam que faer de outra forma. 

Neste caso voces são e provam que são solteiros e maiores de idade, então podem se casar 

civilmente em  

qualquer cartório. 

24/02/22, 16:00 - Joaquim Carvalhal: Sem esquecer que futuramente o Andre pai e Andre filho 

podem pedir  

a nacionalização brasileira e ficarem em modo de brasileiro no Brasil e portugueses em Portugal. 

24/02/22, 16:03 - +351 916 298 740: Ok já entendemos obrigada pela ajuda 

25/02/22, 19:46 - Andre Neto: Boa tarde a todos . Vo já fomos tratar do casamento mas a 

senhora diz que é  



necessário passaporte apostilado (em Portugal foi nos dito que tinha que ser reconhecido em 

cartório). Mas  

a senhora foi muito simpática e vai tentar arranjar solução, já nos deu a lista dos documentos 

necessários e  

ficou com o contacto da Inês e até a próxima sexta contacta-nos. 

25/02/22, 19:47 - Andre Neto: Só não posso tratar do meu rne até ter a certidão de casamento 

25/02/22, 19:48 - Andre Neto: O documento da prestação de serviços já está reconhecida foi 

só necessário  

o cpf do sales 

25/02/22, 20:01 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Agora a estratégia é vossa. 

Ja dominam toda a orgânica que o André pai passou.  

Quanto ao passaporte ser apostilado, julgo que não esta correto Uma vez que o passaporte é o 

documento  

oficial exigível pelas autoridades brasileiras, é por si só o documento reconhecido pelas mesmas. 

Caso  

contrário voces eram barrados á entrada do pais. 

Acredito que ela nunca deve ter tido um caso destes e jogou no apostilamento. O ela ter dito 

que vai tentar  

arranjar uma solução, faz parte da cultura do dificultar para poder receber algum por fora.  

Mas nada como aguardar o que ela vai propor. 

 

Quanto a mim o RNE do Andre filho deve ser tratado antes do pedido do RNE da Ines. Isto 

caso o casamento  

se de primeiro. 

25/02/22, 20:23 - +351 916 298 740: Na folha do cartorio onde pede os documentos 

necessários para  

casamento de estrangeiros diz lá que tem que ser apostilado mas nós explicamos exatamente 

isso, que o  

passaporte e um documento oficial e foi nos dito em Portugal que só era necessário ser 

reconhecido por  

eles. Posto isso a senhora ficou com a cópia dos nossos passaportes e das nossas certidões de 

nascimento e  



vai falar com a pessoa responsável. Vamos ver … 

25/02/22, 20:48 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Se não conseguirem fala-se com o Oswaldo e quase de certeza que ele conhece algum Juiz de 

paz que faz o  

vosso casamento. 

25/02/22, 20:48 - Joaquim Carvalhal: Com os vossos passaportes portugueses. 

25/02/22, 20:49 - Joaquim Carvalhal: Teixeira fala com o André para buscar o envelope nos 

correios. Não  

atenderam o carteiro dia 22 

25/02/22, 20:51 - Joaquim Carvalhal: O Oswaldo enviou aquele documento (contrato do De para 

a pousada  

com a morada no RJ) com forma reconhecida para voces,  

Quando puderem passem nos correios para levantarem. Já não tem efeito, mas sera chato ele 

ser devolvido  

para o Oswaldo. 

25/02/22, 21:02 - Andre Neto: Só deixaram o papel hoje no portão e nem sequer tocaram a 

campainha. O  

meu pai foi mas chegou lá e estava fechado. Supostamente fecha às 17 mas fecharam as 15. 

Deve ser por  

ser carnaval 

25/02/22, 21:03 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

 

Querem que eu fale ao Oswaldo se ele conhece algum Juiz de Paz que possa casar voces, no caso 

de Paraty  

não aceitar? 

25/02/22, 21:03 - Andre Neto: Terça feira de manhã passo lá, na segunda ainda é feriado 

25/02/22, 21:03 - Andre Neto: Sim se calhar é melhor, por favor 

25/02/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: Oswaldo,  

outro assunto. 

Os meus netos querem se casar pelo civil. Mas em Paraty no cartório querem que o passaporte 

portugues  

deles seja apostilado. 

Achas que conheces algum cartório que não faça essas exigências de apostilamento? 



25/02/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: Vou ver. Aguarde. 

25/02/22, 22:46 - Joaquim Carvalhal: Sobre o assunto do casamento. 

 

O Oswaldo acabou de falar comigo via zap e disse-me o seguinte. 

 

Que telefonou para o Juiz da Paz onde o mesmo disse que não é necessário o apostilamento do 

passaporte. 

Existe o fator de estarem dentro do prazo de estadia como turista e devem comprovar que são 

solteiros.  

Caso não tenham este último documento o Oswaldo consegue isso para vocês no consulado 

português do  

RJ, onde ele tem la um contato direto. 

 

Na próxima quinta-feira, será o primeiro dia de expediente apos o Carnaval, e o Oswaldo pediu 

para vocês  

ligarem para ele no final do dia, tipo 18h00 do RJ, onde ele dará a relação dos documentos que 

vocês vão  

precisar. 

 

Também disse que trata de tudo (de forma gratuita) junto ao Juiz da Paz, que por coincidência 

foi o mesmo  

que fez o meu casamento e da Aurora em 1999. 

 

Penso que este assunto fica resolvido, no tocante a burocracia. 

25/02/22, 23:06 - Andre Neto: Ja temos esse documento que comprova que somos solteiros 

apostilado.  

Combinado então ligo ao Oswaldo na quinta ao final do dia. Obrigado 

25/02/22, 23:10 - Joaquim Carvalhal: Devem ter atenção com a ordem cronológica de tratarem 

da  

documentação. Porque se o Andre filho tem toda a documentação como solteiro, deve primeiro 

da entrada  

na PF do pedido do RNE e somente depois realizar o casamento, para posteriormente a Inês 

pedir o RNE  



com base da Lei de reunião familiar. 

25/02/22, 23:11 - Joaquim Carvalhal: Tanto que todos os pedidos vai ser gerido pela mesma 

equipe de  

agentes federais. 

25/02/22, 23:43 - Andre Neto: Nós achávamos que tínhamos que casar antes para apresentar 

já a certidão  

de casamento para o meu rne 

26/02/22, 00:00 - Joaquim Carvalhal: Não sei. Até pode ser que sim. 

Mas devem verificar o estado civil que consta nos documentos a apresentar a PF para a obtenção 

do RNE. 

Mas devem estudar bem a legislação 

26/02/22, 00:00 - Joaquim Carvalhal: Para não haver contradições 

26/02/22, 00:01 - Joaquim Carvalhal: E o casamento tem um determinado prazo para os editais. 

26/02/22, 00:02 - Joaquim Carvalhal: Este prazo devem perguntar ao Oswaldo 

26/02/22, 12:26 - Joaquim Carvalhal: Voltando ao assunto de RNE e casamento. 

 

O RNE do Andre pai foi dentro da reunião familiar comigo. Se o Andre filho pedir a reunião 

familiar pelo  

Andre pai ou pelo Avo Joaquim, a Ines, só pode pedir reunião familiar pelo marido.  

Ou seja. 

A sequencia de reunião familiar por casamento, implica que o marido ja tenha o RNE, no caso de 

ser  

estrangeiro, como é o caso do Andre filho. 

Esta é a minha dedução. 

 Não sei se esta correta. 

 

Por outro lado conforme teclei ontem, para o casamento ser realizado existe um prazo para que 

"corra" os  

editais. Que é um tempo de espera que se aguarda para um eventual impedimento legal.  

Este prazo deve ser perguntado ao Oswaldo. 

Porque como o Juiz de Paz é amigo dele, pode-se pedir para ser mais curto, senão pode 

ultrapassar os 9o  



dias de estadia. 

Verifiquem se este raciocínio bate certo com a legislação e também se atendem ao prazo de 

estadia (90  

das). 

26/02/22, 12:36 - Joaquim Carvalhal: Estive teclando com o Oswaldo e ele me enviou esta 

mensagem a  

seguir sobre os editais (Portugal) ou proclamas (Brasil) 

26/02/22, 12:36 - Joaquim Carvalhal: Tem que ser publicado os proclamas do casamento vou 

perguntar  

quanto tempo dá publicação e se ele consegue pular esse prazo. Uma vez ele fez isso para mim 

mas cobrou  

má taxa extra. Vou ver e te falo. 

26/02/22, 16:11 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal 

Acabei de falar com o Oswaldo  ele ja tem noticias para voces. 

Segundo ele , falou hoje com o Juiz de Paz e é possível voces ja darem entrada no tratamento 

do casamento  

a partir de segunda-feira. 

Mas, combinei com ele para dar esta explicação direta a voces. 

Ficou combinado de voces ligarem para ele as 18h30. 

É possível.? 

26/02/22, 16:52 - +351 916 298 740: Ok vamos verificar obrigada. 

26/02/22, 16:52 - +351 916 298 740: Sim mas 18:30 de hoje ou segunda? 

26/02/22, 17:03 - Joaquim Carvalhal: Hoje. 

26/02/22, 17:32 - +351 916 298 740: Ok, ligamos as 18:30 então 

26/02/22, 21:53 - Andre Neto: Tentei ligar com o Sr Owaldo mas ainda não atendeu, deixei 

mensagem e   

quando ele retornar digo alguma coisa 

26/02/22, 22:00 - Joaquim Carvalhal: ???? 

27/02/22, 01:46 - Andre Neto: Boa noite vo , 

Já falei com o Oswaldo, podemos casar no Rio de Janeiro.  

Ficou combinado eu tirar o meu rne primeiro e após isso marcar o casamento. 

 



Estivemos a pesquisar e encontramos uma informação importante. 

Segundo este texto a regra de 2 brasileiros por casa estrangeiro não é necessária caso os 

empregados sejam  

de nacionalidade portuguesa.  

Posto isto, e se a informação for viável não seria mais fácil entrar-mos com contratos e resolver 

a  

documentação com mais poder financeiro? 

 

O nosso casamento fica 1350 reais + a viagem 600 reais + hospedagem devido ao casamento ter 

que se  

celebrar logo pela manhã.  

+ despesas de eu e a Inês irmos a Angra tirar os rne (ainda não sabemos quantas viagens vamos 

ter que  

fazer) 

 

O nosso pensamento seria: 

Eu tirava o meu rne e posteriormente avançava com o pedido de nacionalidade  

a Inês entraria com contrato de trabalho e assim conseguía o visto de trabalhador. 

Quando começássemos na pousada casávamos e a Inês fazia o pedido de rne e já seria mais fácil 

para nós  

arcar com estes custos de tratamento de rne e casamento. 

Para posteriormente abrir a nossa empresa. 

 

Segue o link: 

https://www.pontotel.com.br/contratar-estrangeiro-para-trabalhar-no-brasil/ 

27/02/22, 01:48 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

27/02/22, 01:48 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

27/02/22, 08:54 - Joaquim Carvalhal: Aparentemente é uma solução mais económica para o 

momento. 

Agora voces tem que ver os tramites que vai seguir o pedido do RNE da Ines. Ela vai solicita-lo 

ao abrigo de  

um contrato de trabalho. Toda a documentação será entregue na PF de Angra dos Reis, mas 

neste caso o  



ministério do trabalho e previdência social deve se pronunciar (julgo eu), mesmo invocando a tal 

exceção  

concedida aos imigrantes de nacionalidade portuguesa. 

Porque o RNE do Andre pai e Andre filho a conceção é consagrada na Lei de reunião familiar 

onde a PF  

concede a permissão de residência sem consulta a outros órgãos. 

Ou pode ainda a PF de Angra invocar que não basta o contrato de trabalho passado da pousada 

Aurora,  

para a Ines, como foi o caso do Andre pai e sim um documento de permissão passado pelo 

ministério do  

trabalho e previdência social. 

Se for isso (falo sem ter a certeza) o Andre Magarão deve fazer este envio do contrato de 

trabalho para o  

respetivo orgão, ao abrigo da exceção da Lei nº XXXX, e aguradar a resposta para se deslocar 

a PF.   

 

Outro exemplo . o RNE pode ser concedido a um investidor, desde que ele consiga provar que 

tem 0000  

reais no banco central a disposição Munido com este documento ele da entrada numa delegacia 

da PF e  

junta aos restantes documentos solicitados.  

Ou seja. Não é a PF que vai pedir ao banco central o comprovante. Como também julgo (sem 

certezas) não  

ser a PF que vai pegar no contrato de trabalho passado a Ines e enviar para o ministério do 

trabalho e...... 

 

Resumindo. 

Uma coisa é a Lei Federal conferir o direito de residência a estrangeiros para quem tiver  

ascendentes ou  

descentes de brasileiros, onde a PF. limita.se a citar a Lei e emitir o respetivo RNE, porque, não 

pode haver  

negação ao pedido. 

Outra é o caso da Ines que como portuguesa pode trabalhar no Brasil, mas a meu ver de leigo, 

no pedido  



inicial do RNE na PF de Angra já deve estar munida da respetiva autorização de trabalho emitida 

pelo  

respetivo orgão competente, 

Se for preciso a autorização previa para o contrato de trabalho, devem tentar saber o tempo 

de espera,  

tendo em conta dentro de dias ja faz 1 mes da vossa estadia.  

 

Não sei se vão entender este meu ponto de vista, que esta baseado numa logica comportamental 

da PF e  

não na realidade que existe neste caso. 

E tirando a PF, não conheço que possa vos informar. Porque o Magarão, deve desconhecer esta 

exceção a  

Lei trabalhista para imigrantes portugueses. 

 

Em todo o caso, vamos trocando ideias. 

27/02/22, 09:43 - Joaquim Carvalhal: Um adendo. 

Ao pedido de RNE da Ines com o contrato de trabalho, ficará faltando o comprovante de 

residência, que em  

caso de casamento não deverá ser necessário desde que o Andre filho tenha um comprovante. 

27/02/22, 09:52 - Joaquim Carvalhal: Por outro lado, caso o cartório de Paraty aceite fazer o 

casamento sem  

apostilar o passaporte e o De de entrada no pedido de RNE, poderá ser mais económico, fazerem 

o  

casamento em Paraty. 

 

Qualquer que seja a vossa decisão, devem ter em conta que resta apenas mais 60 dias corridos 

de  

permissão de estadia, (sem estender por mais 90 dias) e os prazos para tratarem de documentos 

nos  

respetivos órgãos são morosos 

28/02/22, 11:58 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Sobre este ultimo assunto. Ja tem alguma posição? 

Ate + 



28/02/22, 16:03 - +351 916 298 740: Boa tarde, 

Sim, não dá tempo. 

O processo dura em média 30 dias (o tempo nunca corresponde à realidade é sempre mais). Além 

disso o  

visto vai para o consulado do Brasil em Portugal onde tem que ser levantado com os meus 

documentos  

originais. Se fosse feito enquanto estávamos em Portugal era perfeito, agora estando aqui não 

vai dar  

tempo. 

 

Vamos continuar com o plano inicial, estamos a espera de uma resposta daqui do cartório de 

paraty para  

dar o ok ou não ao Oswaldo. 

28/02/22, 16:29 - Joaquim Carvalhal: E melhor darem uma mensagem para o Oswaldo explicando 

idso 

28/02/22, 16:34 - +351 916 298 740: O André já enviou 

01/03/22, 19:29 - +351 916 298 740: Boa tarde, 

 

Já enviamos mensagem a thaiane para relembrar da visita a pousada para quando estiver 

disponível. 

 

Já enviamos mensagem à Roseli em relação a contratação das duas camareiras. 

 

Em relação ao rne do André só faltam os documentos do Sr. Joaquim que se encontram no 

escritório do  

André Magarao, o André já enviou mensagem para ele para ir lá buscar estamos a espera da 

resposta. Está  

disponível a marcação na polícia federal para dia 03/03 

01/03/22, 19:31 - +351 916 298 740: O André magarao já respondeu e vamos lá amanhã de 

manhã.  

Também vamos falar com ele em relação aos pagamentos de honorários 

01/03/22, 19:33 - Joaquim Carvalhal: Com o carnaval o expediente geral so deve começar a 

partir de quinta- 



feira. A quarta-feira geralmente e para curar a ressaca. 

Mas o Magarão e evangélico e não deve ter problema. 

Quanto a Roseli ainda não falei com ela, mas conto fazer a partir de amanhã. 

 

Mas fazem bem agilizar tudo, porque ja viram que as coisas no Brasil são muito morosas- 

01/03/22, 19:35 - Joaquim Carvalhal: Devem insistir falar com o Almir mesmo por zap 

01/03/22, 19:36 - Joaquim Carvalhal: Mas da Thaiane julgo que ela vai jogar na retranca, mas 

pode ser que  

esteja enganado 

01/03/22, 19:37 - +351 916 298 740: Temos estado a tentar falar com ele mas ele não responde, 

n responde  

as mensagens, nem aos áudios e nem atende 

01/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: Também mandei uma mensagem para ele e não respondeu. 

Por vezes  

naquela região que moram ficam muito tempo sem comunicações. 

01/03/22, 19:42 - +351 916 298 740: O André viu que ele esteve online no whatsapp hoje as 

12:00. Vamos  

estar atentos a quando ele fica online para tentar ligar 

01/03/22, 19:45 - Joaquim Carvalhal: Tentem este contato fixo  

(24) 3371-0599 

01/03/22, 20:42 - +351 916 298 740: Bom tarde Inês, sim tudo bem ?? 

01/03/22, 20:42 - +351 916 298 740: Eu ia te mandar msg hoje mesmo,para perguntar se 

precisava de  

alguma ajuda. 

01/03/22, 20:42 - +351 916 298 740: Sim eu conheço pessoas boas pra essa função mas no 

momento estão  

trabalhando pq da alta temporada que já está se findando aqui. 

01/03/22, 20:42 - +351 916 298 740: Mas vou hoje mesmo ver com outras conhecida quem está 

disponível  

e  te falo para que vc faça a entrevista com elas. 

01/03/22, 20:42 - +351 916 298 740: Já mandei msg aqui pra algumas pessoas vamos ver se 

estão  

disponíveis é te falo 



01/03/22, 20:42 - +351 916 298 740: Mas dia 14 quero estar aí nessa limpeza junto com as 

candidatas   

Matando saudades do passando?? 

01/03/22, 20:43 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Ja yenyaram falar com o Almir pelo telefone fixo que enviei? 

01/03/22, 20:46 - +351 916 298 740: Já mas não chama sequer vai logo a baixo 

01/03/22, 20:46 - +351 916 298 740: Oi Inês 

01/03/22, 20:46 - +351 916 298 740: Perfeito 

01/03/22, 20:46 - +351 916 298 740: Vou olhar nosso calendário e confirmo c vc se será quinta 

ou sexta- 

feira.  

Bjs 

01/03/22, 20:46 - +351 916 298 740: Vou chamar vc do meu telefone particular 

01/03/22, 20:46 - Joaquim Carvalhal: Então deve ser avaria nas linhas.< 

01/03/22, 20:50 - +351 916 298 740: Pois, está difícil falar com ele vamos continuar a tentar 

01/03/22, 20:54 - Joaquim Carvalhal: Esta pousada que deixo aqui o link, não e muito longe da 

casa do  

Almir.  

Tentem ligar para la para saber se tem linha, podem mesmo dizer que querem falar com o Almir  

carpinteiro, mas o telefone não da sinal. 

  

https://www.google.com.br/travel/hotels/entity/CgsIhtvXw567hdjXARAB 

24 3371-0500 

01/03/22, 21:00 - +351 916 298 740: Deu para ligar agora para a pousada 

01/03/22, 21:01 - +351 916 298 740: Para esse do Almir diz que não foi possível fazer a ligação 

para verificar  

o número e tentar novamente 

01/03/22, 21:02 - Joaquim Carvalhal: Esse numero que tenho do Almir é muito antigo. Pode ter 

mudado. 

01/03/22, 21:09 - Joaquim Carvalhal: Vou colocar o perfil do Almir e do filho dele.  

Tentem por ai atraves de uma mensagem  

https://www.facebook.com/almir.leite.52/friends_all 



Filho mais velho 

https://www.facebook.com/roberson.conceicaoleite 

 

Filho mais novo 

https://www.facebook.com/renan.c.leite.5/about_places 

01/03/22, 21:24 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

01/03/22, 21:24 - +351 916 298 740: Não está a dar para abrir consegue mandar print do perfil 

para nós  

sabermos qual deles é? 

01/03/22, 21:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/03/22, 21:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/03/22, 21:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Oi Inês 

Bom dia 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Esse é meu contato pessoal 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Podemos nos encontrar na sexta-feira às 14horas 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Tudo bem para vcs? 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Oi Thaiane, sim combinado! 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Inês 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: O horário que marquei 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Vou precisar mudar 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Podemos nos encontrar pela manhã? 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Sim sem problema 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Amanhã às 11horas na pousada aurora 

02/03/22, 16:18 - +351 916 298 740: Só que amanhã temos o rne do André as 15 

02/03/22, 16:21 - +351 916 298 740: Não dá tempo porque vamos de autocarro, vou tentar 

combinar com  

ela outro dia 

02/03/22, 17:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



02/03/22, 17:18 - Joaquim Carvalhal: E agora vamos ver  quais as consequências que esta guerra 

da Russia x  

Ucrania vai trazer para o Brasil e também para aqui. 

Pode ser que o turismo interno se intensifique, devido algum receio de viagens internacionais. 

02/03/22, 19:48 - +351 916 298 740: Boa tarde 

Na sexta as 13 horas é possível pra gente. Como é para vcs? 

02/03/22, 19:48 - +351 916 298 740: Para a gente também , obrigada 

02/03/22, 19:50 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Caso queiram falar alguma coisa antes, fiquem a vontade. Hoje estou na Aguda, mas amanha 

estarei no  

Pouso parte do dia. 

02/03/22, 20:15 - +351 916 298 740: Boa tarde Inês tudo bem? 

02/03/22, 20:15 - +351 916 298 740: Então as moças que conheço que trabalham bem em 

pousadas,elas  

estão todas trabalhando. 

02/03/22, 20:15 - +351 916 298 740: Queria saber  oque vc acha de botar anúncio no Facebook 

que a  

pousada Aurora está contratando. 

02/03/22, 20:15 - +351 916 298 740: Vc acha legal ou não? 

02/03/22, 20:15 - +351 916 298 740: Depois vc selecionar por melhor Curriculum. 

02/03/22, 21:15 - Joaquim Carvalhal: Realmente é uma época ruim.  

Com a semana Santa em abril ainda pior, Depois de maio é capaz de aparecer alguém com 

competência. 

Por outro lado voces so devem atender alguem quando estiverem plenamente na pousada.  

Porque para isso é preciso fazer entrevistas. 

02/03/22, 21:16 - Joaquim Carvalhal: E se for fora da pousada não sei se terá o mesmo efeito. 

O trabalhador "caiçara" é muito desconfiado. 

02/03/22, 21:19 - Joaquim Carvalhal: Voces podem tentar com a cunhada do Sales, no sentido 

se conhece  

alguem. 

Sem esquecer que podem e devem perguntar a Thaiane sobre a Tais prima dela que fez a oferta 

a Aurora de  



poder auxiliar voces  nas folgas, conforme fazia com a Thaiane. 

03/03/22, 01:22 - +351 916 298 740: Vamos falar com a thaiane na sexta sobre isso, mas 

precisamos de  

duas camareiras para manter a pousada impecável. Vou enviar mensagem para a cunhada do sales 

03/03/22, 11:24 - Joaquim Carvalhal: Certamente que vão precisar de 2 camareiras e o que a 

Roseli fala que  

esta difícil, deve-se a o próximo mes de abril ter a Semana Santa . Muitos hoteleiros só vão 

dispensar algum  

funcionário apos esta data. 

No entanto se vocês virem que resulta a colocação nas redes de captação de camareiras, 

avancem com a  

pesquisa. Não se esqueçam de saber os valores que normalmente as camareiras ganham. Também 

podem  

tentar saber o valor que uma diarista cobra, 

Dessa forma podem lançar um pedido nas redes para camareira e diarista  e aumentarem as 

hipóteses de  

captação de mais profissionais. 

Podem também acrescentar que aceitam propostas para par time (devem ver como este termo 

e mais  

conhecido por ai). Muitos fazem estes “bicos”, para aumento da renda. 

Também devem considerar que boas profissionais querem ganhar mais e/ou terem mais regalias. 

Recordo.me que de quando em vez a Thaiane colocava pedidos de rececionista e também de 

camareiras. E  

ela é paratiense. 

Outro pormenor. 

Mesmo colocando este pedido nas redes, devem tentar com as pessoas que vocês ja conhecem 

como:  

cunhada do Sales, Teteco, Rafael. 

Depois da conversa com a Thaiane, caso ela não vá para outra pousada pode ser que as 

funcionarias dela  

queiram ficar na pousada.  

Qualquer coisa mandem. 



03/03/22, 13:45 - +351 916 298 740: Bom dia Inês tudo bem?veio até mim uma Sra com o nome 

de  

Maria,que está disposta a trabalhar. 

03/03/22, 13:45 - +351 916 298 740: Eu não a conheço 

03/03/22, 13:45 - +351 916 298 740: Me enviou currículum que parece ser bom. 

03/03/22, 13:45 - +351 916 298 740: Se vc se interessar e quiser conversar com ela  eu te 

envio o contato. 

03/03/22, 13:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/03/22, 13:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/03/22, 13:47 - Joaquim Carvalhal: Foi indicada por quem.... No reencaminhamento não consta 

o nome  

do zap 

03/03/22, 13:47 - +351 916 298 740: Roseli 

03/03/22, 13:49 - Joaquim Carvalhal: E so perguntar a Roseli se ela a conhece e se tem 

referencias dela. 

03/03/22, 13:54 - +351 916 298 740: Não a conhece 

03/03/22, 13:54 - +351 916 298 740: Enviou currículo para a Roseli 

03/03/22, 14:27 - Joaquim Carvalhal: Bem pelo menos ja apareceu uma.  

Quanto a mim devem aguardar mais um pouco, pelo menos ate conversarem com a Thaiane. 

referencias de  

quem pede emprego é muito importante. 

Vi que ela diz que mora na Patitiba. O Andre pai conhece o Luiz da Feirinha e também  a Alaide 

ex mulher  

deste que tem um local de venda na feirinha da Patitiba que pode cpnhece-la. 

 

Voces ja falaram com a Alaide? Se não, a Aurora fala com ela e voces vão la conversar. 

A Alaide conhece muita gente. 

03/03/22, 14:29 - +351 916 298 740: Não conhecemos a senhora 

03/03/22, 14:34 - Joaquim Carvalhal: Se for preciso a Aurora mais logo fala com ela e depois 

voces vão la  

com o Andre pai. Ela mora ai no condomínio perto de voces, mas por razões varias, ela não fala 

com a  

esposa do Sales.  



Mas a Alaide é muito boa pessoa e de muita confiança. 

Hoje estou no Pouso e quando chegar ao Porto eu peço para a Aurora falar com ela.  depois eu 

retorno. 

03/03/22, 18:23 - Andre Neto: Já tirei o rne, mas o polícia ficou com a minha certidão de 

nascimento  

apostilada a original é só me deu a cópia 

03/03/22, 18:35 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

03/03/22, 18:35 - +351 916 298 740: Nós também estamos a ir agora a Angra dos Reis tratar 

do rne do  

André 

03/03/22, 19:54 - Joaquim Carvalhal: Acabei de falar com o Oswaldo e ele disse-me que é normal 

a PF ficar  

com os docs. originais. 

Mas, convém falarem ainda hoje com ele porque ele ja deu entrada dos vossos docs no Juiz de 

Paz e vai ser  

preciso irar uma nova certidão de nascimento do De em Portugal e depois apostilada. 

Outra pergunta. 

Voces tem  certificado digital do Cartão do Cidadão 

Pedir uma certidão online de nascimento 

https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-certidao-de-nascimento#Quempodepedir 

03/03/22, 19:58 - +351 916 298 740: Isso é com a máquina de ler cartões não é ? 

03/03/22, 19:58 - Joaquim Carvalhal: Sim 

03/03/22, 19:59 - +351 916 298 740: Não temos mas podemos tentar comprar 

03/03/22, 19:59 - +351 916 298 740: Eu tenho o sistema instalado no computador só não temos 

a máquina 

03/03/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: https://www.autenticacao.gov.pt/ 

03/03/22, 20:00 - +351 916 298 740: Mas para o casamento precisamos de entregar a certidão 

da  

nascimento original? Porque scaneamos as certidões e enviamos para o Oswaldo 

03/03/22, 20:04 - Joaquim Carvalhal: Mas para pedir uma certidão de nascimento do De, ligo 

que qualquer  

pessoa pode faze-lo aqui ou mesmo um advogado. 

 



Por isso mesmo. Esse scaneamento foi para acelerar o pedido e foi na base da confiança entre 

o Juiz e o  

Oswaldo. Mas julgo que voces vão ter que ir antes do casamento ao RJ, para fazerem uma 

autenticação dos  

documentos num local proprio. Quando puderem falem com o Oswaldo.  

Ele vai esclarecer melhor. 

Depois digam como ficou a conversa com ele. 

03/03/22, 20:11 - +351 916 298 740: O André já tentou ligar mas o Oswaldo não atendeu. Vamos 

tentar  

falar com ele ainda hoje. 

O André tem a procuração da mãe, ela pode ir buscar é apostilar o problema é o tempo que 

demora a  

chegar aqui 

03/03/22, 20:11 - +351 916 298 740: Apostilamentos pelos que a senhora do cartório nos falou 

só em  

Portugal, não fazem cá. 

03/03/22, 20:12 - Joaquim Carvalhal: No RJ chega mais deoressa do que em Paraty. Tem uma 

soliº 

03/03/22, 20:12 - Joaquim Carvalhal: ao que é DHL, mas tem um preço mais elevado. O Oswaldo 

deve saber  

po valor e o procedimento. Julgi que demira 3 a 4 dias 

03/03/22, 20:13 - Joaquim Carvalhal: Sim o apostilamento so em Portugal, ou seja, no pais de 

origem do  

documento e tem que ter uma acordo pela Haia 

03/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: Ok vamos ver uma solução 

03/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: Outra questão, eu só posso ir pedir o meu rne depois de 

sair o do  

André , ou depois de estarmos casados posso ir? 

03/03/22, 20:29 - Joaquim Carvalhal: Pedir o .... 

03/03/22, 20:30 - Joaquim Carvalhal: Se for o RNE da Ines, somente depois de casada por 

reunião familiar. 

03/03/22, 20:33 - +351 916 298 740: Mas o André só vem buscar o cartão original (rne/crnm) 

daqui a um  



mês, eu posso ir a polícia federal pedir a reunião familiar por ele antes? 

03/03/22, 20:33 - +351 916 298 740: Ele já tem o protocolo 

03/03/22, 21:10 - Joaquim Carvalhal: A reunião familiar para o vosso caso será por casamento. 

Por isso ele  

deu entrada como solteiro conforme consta na documentação dele e depois voces se casam. 

Confere? 

03/03/22, 21:11 - Joaquim Carvalhal: Sem casamento não existe reunião familiar para voces. 

03/03/22, 21:13 - Joaquim Carvalhal: Sem esquecer que a data de casamento deve ser antes de 

terminar a  

vossa estadia de 90 dias (final de abril). 

03/03/22, 21:13 - Joaquim Carvalhal: Por isso esse apressamento no Juiz da Paz para que as 

datas sejam  

comprimidas e voces se casem o mais rápido possivel. 

03/03/22, 21:16 - Joaquim Carvalhal: E o Andre e a Ines, não precisam de terem RNE para se 

casarem.  

O RNE do Andre servirá como trampolim para depois do casamento existir o pedido para a Ines 

de reunião  

familiar. e a conceção do respetivo RNE 

03/03/22, 21:16 - Joaquim Carvalhal: Julgo eu que s coisas devem ser mais ou menos por ai. 

03/03/22, 21:19 - Joaquim Carvalhal: Pode ser que exista algum atalho nesta engrenagem, mas 

nesse  

momento não estou vendo. 

03/03/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: Um adendo. 

Quando o De tiver o nº do RNE + o protocolo mais uma qualquer doc de residenci já pode abrir 

a conta  

bancaria. 

03/03/22, 23:11 - +351 916 298 740: Já vamos tentar abrir amanhã 

04/03/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

04/03/22, 19:12 - +351 916 298 740: O André vai ligar agora com ele. 

Estivemos com a thaiane e com o guiliano , quer que ligue para explicar tudo ou prefere aqui por  

mensagem? 

04/03/22, 19:43 - +351 916 298 740: Já falamos com o Oswaldo 



Temos que ir duas vezes ao Rio de Janeiro 

Uma vez para assinar os documentos todos em cartório 

E outra vez para celebrar o casamento 

 

Perguntamos se se podia fazer tudo em 3 dias seguidos para não termos que ir duas vezes, mas 

não é  

possível. 

 

Ele vai pedir ao amigo do consulado para passar a certidão de nascimento do André, ainda não 

teve  

resposta do valor mas mal saiba diz. 

 

Vamos ter duas certidões, 1 simples e outra de teor por inteiro para utilizar na polícia federal. 

Ele diz que mais tarde temos que transcrever o casamento para Portugal, ele acha que eu não 

preciso de  

transcrever antes de tirar o meu rne mas que não sabe o que a polícia pode pedir. 

Se precisarmos da transcrição o Oswaldo diz que nós resolve esse assunto. 

 

Ele diz que a partir de meio até  a última semana de março temos tudo resolvido e podemos 

marcar o meu  

rne (estou legal ate 29 de abril). 

04/03/22, 22:59 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Sobre o encontro com a Thaiane, se quiserem pode ser por chamada. 

Só cheguei agora junto ao computador 

Se puderem, pode ser agora 

04/03/22, 23:03 - +351 916 298 740: Estamos só a jantar 

04/03/22, 23:03 - +351 916 298 740: Pode ser a seguir ou já fica tarde? 

04/03/22, 23:10 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Quando acabarem digam algo 

Bom apetite 

04/03/22, 23:20 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

04/03/22, 23:46 - +351 916 298 740: Já acabamos, podemos ligar? 



04/03/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: claro 

04/03/22, 23:47 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

05/03/22, 00:24 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/thaina.mendes.9843 

05/03/22, 00:48 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

05/03/22, 10:12 - Joaquim Carvalhal: Lembrei-me que voces podem tentar saber os tramites e 

docs para  

trocarem a vossa carteira de motorista de Portugal para a brasileira. 

Se for no RJ, como vão la duas vezes, se conseguirem, é uma forma de diluírem os custos de 

viagens e  

estadia. 

Podem tentar se informar com esta agencia de Paraty que eu forneci o contato ao Andre pai. De 

repente ele  

trata de tudo. 

Tenham em mente que a validade da vossa carteira é de 180 dias. 

E o tempo voa. 

06/03/22, 10:12 - Joaquim Carvalhal: Bom dia 

Vou reencaminhas uma mensagem que acabei de trocar com o ALmir. 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Tudo na em paz 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Bom dia ALmir. 

Espero que esteja bem. 

Meu neto tentou ligar para si, mas não conseguiu. Teve algum problema 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Desculpa não ter entrado contato antes 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Andei meio aterefado 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Uma gripe passou aqui 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Pegou meus filhos e netos 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Mais agora estamos todos bem 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Espero que ja estejam melhor. 

 

E que os meus netos vão assumir a pousada no dia 1 de abril e gostavam de ir ate a sua oficina.  

Posso pedir para els ligarem para si e combinarem. 



06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Será que eles não poderiam vir hoje? 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Mas eles não tem transporte. 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Só me avisar errei buscar 

06/03/22, 10:13 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Como e domingo devem acordar mais tarde mas ja vou reenviar esta mensagem para eles. 

Ate mais logo 

Obrigado 

06/03/22, 13:32 - +351 916 298 740: Bom dia, sim pode ser hoje 

06/03/22, 13:38 - Joaquim Carvalhal: Então e só ligar e combinarem a hora 

 Ele disse que ia aí buscá-los. 

Tirem fotos da madeira e depois enviem 

 

Devem reforçar que ele pode começar na sexta feira dia 1 de abril, 

06/03/22, 19:06 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:06 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:06 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:07 - +351 916 298 740: Falamos com o senhor Almir e ele diz que acha que em 10 

dias  

consegue colocar tudo  portanto fazendo as contas a dias úteis está previsto acabar dia 14 , 

também está  

pronto para começar no dia 1 de abril. Conversamos com ele da possibilidade de acabar os quartos 

de baixo  

depois. Ele diz que os quartos de cima são os piores e vamos começar por esses. Se virmos que 

está  

atrasado ele acaba os de baixo mais tarde, em horários que os hóspedes não estejam ou até nos 

agilizamos  

uns dias por semana sem hóspedes para ele acabar. 

06/03/22, 19:08 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/03/22, 19:26 - Joaquim Carvalhal: Boa decisão 



06/03/22, 19:52 - +351 916 298 740: Deu nos imensa fruta e apresentou nos a casa toda, são 

super  

simpáticos. Estivemos a falar com eles e perguntamos se conheciam alguém de confiança para 

camareira.  

A esposa do sr Almir conhece uma senhora, que diz que é de confiança, que trabalhou muitos 

anos aqui  

numa pousada, saiu e neste momento está tirando umas férias. Está disponível para trabalhar. 

A esposa vai  

falar com a senhora e vai passar o contacto 

06/03/22, 19:56 - Joaquim Carvalhal: O Almir é gente boa. 

Esse local que ele mora é a verdadeira roça.  

Quando eu ai estava ele plantava muito arroz. 

Voces ja estão em Paraty. 

06/03/22, 19:57 - +351 916 298 740: É roça mesmo, já nos queria dar uma galinha e tudo ?? 

06/03/22, 20:19 - Joaquim Carvalhal: Mas estão em Paraty? 

06/03/22, 20:20 - Joaquim Carvalhal: Queira falar sobre a Alaíde 

06/03/22, 21:27 - +351 916 298 740: Sim estamos mas estamos no centro histórico agora 

06/03/22, 21:56 - Joaquim Carvalhal: A Aurora ja falou com a Alaide. 

Se vocês quiserem ir ate a Feirinha ela esta la e pode dar informações (se a conhecer) sobre o 

curriculo  

entregue pela Roseli 

06/03/22, 22:03 - +351 916 298 740: Ah boa então passamos lá amanhã para falar com a 

senhora 

06/03/22, 22:06 - +351 916 298 740: Obrigada 

06/03/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: Isso mesmo 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Bom dia Thaiane tudo bem? 

Passamos a nossa conversa ao senhor Joaquim. Sendo que todas as propostas têm que passar 

por ele e o  

nosso poder de decisão é pequeno aqui ficam algumas considerações: 

 

Em relação às boxes da tv perguntou quanto custavam, nos esquecemos de perguntar. 

Ele também quer as fotos de tudo o que quer vender com os preços para tomar uma decisão. 



 

Passamos também a ideia de fazer parceria com a casa.  

Colocar a casa no nosso site vai relacionar a pousada aurora com a casa e vai fazer com que as 

suas  

avaliações sejam feitas também na pousada aurora. Posto isso a decisão do sr Joaquim será não 

fazer  

parceria. Mas se tiver outra ideia que possa beneficiar ambos pode propor. 

 

Em relação ao logotipo ele falou que desde que coloquem a placa antiga como estava antes não 

há  

problema. Depois me diga se ainda a tem e se a pode colocar. 

 

No que toca ao inventário o Sr Joaquim vai pedir a uma pessoa externa para o fazer, a alguém 

do rio ou de  

paraty. Ele não quer muito que sejamos nós a fazê-lo.  

Portanto à partida dia 31 de março como combinado alguém se vai dirigir à pousada para o fazer. 

Passamos  

a ideia de descontar as coisas que faltam no preço da mobília que tem para vender mas cabe ao 

senhor  

Joaquim tomar essa decisão. 

 

Pedimos também quando puder passar os contactos das pessoas que tem disponíveis para fazer  

entrevistas. Se possível, podemos ir a pousada à noite para falar com o vigia tendo em conta que 

nos disse  

que ele poderia fazer folgas/dias de ausência do sr. André. 

 

Obrigada pela sua disponibilidade, ficamos à espera de uma resposta. Beijinho ?? 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Olá 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Vou fazer lista e fotos 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Sobre a casa anexo ainda não pensei em nada diferente, 

mas  

agradeço. Caso pense em alguma coisa me fale tbm. 



07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Das televisão são aparelhos oi tv já com a instalação, cada 

aparelho  

instalado custou na época 520,00, vendo por 390,00 cada um já instalado se tiver interesse. 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Sobre o inventário, ok. Combinado dia 31 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: O vigia, assim que eu falar c ele, aviso vcs 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Tenham uma ótima semana 

07/03/22, 15:11 - +351 916 298 740: Ah sim, a placa, ok vamos mudar, só estava escrito pousada 

aurora, é  

um adesivo.  

Caso tenham algum que queiram coloca diferente já podemos fazer essa troca de uma vez 

07/03/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: Muito bem. 

Se se mantiver assim, as coisas vão bem 

Antes de mais devem fazer um estudo de mercado para saber valores daqueles aparelhos ou de 

outros ou  

mesmo se os que la existiam quando ela assumiu, são capazes. 

07/03/22, 15:31 - Joaquim Carvalhal: Quanto a parcerias, podem dizer que aceitam 

disponibilizar para os  

hospedes o  serviço de café da manha e a piscina. 

Para ela é uma mais valia e para voces um extra que pode entrar, 

estudem valores e proponham. esses serviços serão pagos pelo hospede no ato. Ou seja. Depois 

de  

consumir o cafe da manha , paga de imediato. Piscina também, E ainda o serviço de bar que possa 

exisitir. 

07/03/22, 17:24 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

07/03/22, 17:38 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

07/03/22, 17:41 - +351 916 298 740: Quando estivemos lá a thaiane falou que vendia para a 

casa 25$R o  

café da manhã mas para nós fazermos o nosso preço consoante o que acharmos melhor 

07/03/22, 17:41 - +351 916 298 740: 25$R por pessoa* 

07/03/22, 20:48 - Joaquim Carvalhal: Não posso opinar sobre o valor. Estou bem distante da 

atual realidade  

de preços. 



Porem uma coisa é servir um ou dois cafes da manhã de propósito para os hospedes da Thaiane, 

Outro é  

servir dois cafes da manha junto com mais hospedes da Pousada. O fator lucro é maior neste 

ultimo caso. 

09/03/22, 11:26 - +351 916 298 740: Viemos trocar a titularidade da luz, não dão contrato só 

daqui a 30/45  

dias é que vem a fatura 

09/03/22, 11:42 - +351 916 298 740: Vamos ao itau tentar com q declaração que o André vive 

com o pai 

09/03/22, 12:11 - Joaquim Carvalhal: Vale sempre tentar 

09/03/22, 13:59 - +351 916 298 740: Conseguimos!! Só temos que esperar 2 dias para ver se 

fica liberada  

mas a partida sim. 

09/03/22, 14:00 - +351 916 298 740: Uma questão, nós podemos utilizar esta conta para 

movimentar  

dinheiro da pousada certo? Porque conta empresarial só com um cnpj em nosso nome 

09/03/22, 14:04 - +351 916 298 740: Outra questão, o sr Joaquim vai me dar um contrato de 

prestação de  

serviços como deu ao André? Ou só depois o contrato de arrendamento? 

09/03/22, 16:48 - Joaquim Carvalhal: O movimento pode e deve ser feito em qualquer conta 

vossa ou não,  

nomeadamente com recebimento de plataformas. 

Mas, os custos de funcionários e os respetivos encargos fiscais inerentes com o meu CNPJ, será 

feita de  

forma gradual. Antes do final de cada mes os valores envolvidos deve estar transferidos para a 

minha conta  

Itau. 

09/03/22, 16:50 - Joaquim Carvalhal: O contrato para voce ou voces será feiro nos moldes do 

existente com  

a Thaiane, com algumas atualizações de clausulas e a introdução de outras. 

Mas porque a pergunta. 

09/03/22, 16:51 - +351 916 298 740: Porque preciso de o apresentar na polícia federal para 

demonstrar que  

tenho meios financeiros para ficar 



09/03/22, 16:55 - +351 916 298 740: Ah está bem obrigada 

09/03/22, 17:21 - Joaquim Carvalhal: Mas caso necessite de um contrato para efeitos de obter 

algum  

documento necessário para voce permanecer no Brasil, podemos faze-lo.  

Mas, ja abordamos que um contrato de trabalho para si, nesta data, teria que passar pelo crivo 

do respetivo  

ministério e mão sei quando teria uma resposta em tempo hábil. 

O percurso mais célere e eficaz.  é o casamento com o De por ter o RNE, antes de terminar o 

seu prazo de  

90 dias. Depois pede o seu RNE como reunião familiar. 

09/03/22, 17:07 - +351 916 298 740: Posso estar enganada… mas como o André levou um 

contrato de  

prestação de serviços fico na dúvida se é melhor ir com um contrato também 

09/03/22, 17:13 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 17:13 - +351 916 298 740: Também encontramos esta informação não sei se é 

considerada sendo  

por casamento 

09/03/22, 17:13 - +351 916 298 740: https://www.mawon.com.br/post/o-que-e-reuniao-

familiar-como- 

obter-visto-familiar-?format=amp 

09/03/22, 17:15 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 17:15 - +351 916 298 740: https://jdimmigration.com.br/autorizacao-de-residencia-

com-base- 

em-reuniao-familiar/ 

09/03/22, 17:19 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

09/03/22, 17:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 17:31 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 17:36 - Joaquim Carvalhal: Ouvi a mensagem do Oswaldo e ainda bem que esta indo. 

09/03/22, 18:08 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 18:08 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 18:08 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

09/03/22, 18:08 - Joaquim Carvalhal: 478+100 



09/03/22, 18:10 - Joaquim Carvalhal: Esse valor que paguei é so para vosso conhecimento, não 

tem caracter  

de cobrança. 

478 reais foi do selante e os 100 reais do frete dele ir buscar voces e leva-los de volta. 

10/03/22, 11:36 - Joaquim Carvalhal: Estive lendo os quadros de informação que me enviaram e 

realmente  

é taxativo, a não concessão de RNE para o chamante beneficiado de um RNE por reunião familiar, 

não pode  

"repassar" este direito por casamento. 

10/03/22, 11:45 - Joaquim Carvalhal: Julgo que devem analizar e se fazer um contrato de 

trabalho, mas  

julgo que não será nos mesmos moldes que se fez para o Andre pai e filho. 

Acho que devem consultar o Magarão, uma vez que agora não devem ter que pagar nada por fora. 

Devem alerta-lo para a nacionalidade portuguesa estar equiparada ao nacional. Não entra naquela  

formalidade de 1 para 3, ou seja, 3 nacionais para 1 estrangeiro. 

A Ines deve fazer isso o mais breve possível, para ganhar tempo. Talvez o Magarão, possa dizer 

o tempo de  

espera do ministério do trabalho. 

 

Sobre o casamento, julgo que deem seguir na mesma linha, porque apos o De ter o RNE pode 

avançar para  

a naturalização, como neto de brasileiro. E ai a Ines passa a estar casada com um brasileiro. 

 

Julgo que esta correto o meu raciocínio, mas pesquisem bem,, porque ja viram que a legislação 

brasileira é  

cheia de "buracos". 

10/03/22, 12:48 - +351 916 298 740: Sim vamos conversar com ele, já lhe tínhamos enviado 

mensagem  

ontem a falar sobre isso 

10/03/22, 20:12 - Andre Neto:  

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/component/k2/itemlist/category/76-trabalho-

estrangeiro 



10/03/22, 20:12 - Andre Neto: https://koetzadvocacia.com.br/legalizacao-de-estrangeiros-

no-brasil-para- 

trabalhar-passo-a-passo/ 

10/03/22, 20:12 - Andre Neto:  

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/resolucoes_normativas/RN%2001%20- 

%20CONSOLIDADA%20com%20formul%C3%A1rio%20-%2010-10-2018.pdf 

10/03/22, 20:13 - Andre Neto: ja vamos tratar da documentação 

10/03/22, 20:13 - Andre Neto: ja combinamos com o andré magarão e vamos ao escritotio dele 

amanhã 

10/03/22, 20:14 - Andre Neto: escritório* 

10/03/22, 20:20 - Andre Neto: https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/certificado-

digital/certificado-digital 

10/03/22, 21:05 - Andre Neto: de acordo com a nossa pesquisa, a inês primeiro precisa de ter 

o certificado  

digital para enviar a documentação necessária para o migranteweb, tendo em conta que ja se 

encontra no  

Brasil nao precisa de ser a empresa a enviar os documentos. Com o CNH poderia fazer o 

certficado por  

videoconferência como ainda nao tem, temos que marcar atendimento presencial num posto de  

atendimento (estivemos a ver e como vamos ao rio dá para agendar lá proximo do hotel onde 

vamos ficar).  

Mesmo assim amanhã vamos à DETRAN para saber se nos dão algum protocolo que dê para 

utilizar. 

10/03/22, 21:15 - Andre Neto: Esta mensagem foi apagada 

10/03/22, 21:16 - Andre Neto: Após enviar os documentos necessários (precisamos do contrato 

também)  

pela migranteweb eles demoram de 15 a 30 dias para aceitar ou indeferir o pedido (caso seja 

indeferido  

temos 10 dias para pedir reconsideração e 30 dias para obter resposta). se todos os documentos  

necessários forem enviados o pedido não é indeferido. 

10/03/22, 21:17 - Andre Neto: No pedido de Residência (em território nacional, é o caso da 

Inês que se  

encontra no Brail) a decisão é publicada no Diário Oficial da União (DOU)  e, posteriormente, o 

interessado,  



de posse da publicação, deverá comparecer à Polícia Federal para realizar os registros 

necessários 

10/03/22, 21:20 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

10/03/22, 21:21 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

10/03/22, 21:24 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

10/03/22, 21:24 - Andre Neto: Documentos a serem enviados para o migranteweb 

10/03/22, 21:24 - Andre Neto: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/informacoes-gerais 

10/03/22, 21:32 - Joaquim Carvalhal: Pelos vistos as coisas estão encaminhadas. 

 

Quanto ao vosso casamento no civil, voces ja pensaram fazer um direto da cerimonia no cartório, 

e convidar  

previamente todos os vossos amigos e familiares, para assistirem on line a cerimonia, e deixam 

logo o vosso  

nib bancário para que possam depositar na vossa conta o valor do presente. 

Pensem nisso. 

11/03/22, 07:55 - Joaquim Carvalhal: Ops.  

Esqueci-me de dizer que a mensagem supra, deve ser interpretada como uma brincadeira. Peço 

desculpas  

se pensaram que era a serio.  

Foi a Aurora que hoje de manha me alertou que a minha escrita estava muito seria. Claro é um 

dos  

problemas da escrita. 

11/03/22, 07:56 - Joaquim Carvalhal: sem a devida fleão. 

11/03/22, 07:57 - Joaquim Carvalhal: *flexão 

11/03/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/03/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Olá bom dia 

11/03/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Nosso último aluguel até aqui 

11/03/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Desejamos bons ventos e trabalho para todos nessa nova 

etapa 

11/03/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Irei enviar fotos e valores de itens que temos e que talvez 

se  

interessem em ficar, ainda estou separando eles. 



11/03/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Assim, aproveito para lhe dizer que provavelmente a pessoa que me vai representar nesta 

verificação do  

inventário, sera a mesma que esteve quando iniciou o seu contrato comigo. Julgo que desta 

forma, poderá  

avaliar melhor o estado dos utensílios e outros materiais. 

Qualquer coisa , por favor de-me o retorno 

obrigado. 

11/03/22, 15:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/03/22, 15:49 - Joaquim Carvalhal: Leão Marinho em Paraty. 

Sinal de águas  despoluídas 

11/03/22, 15:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/03/22, 16:21 - +351 916 298 740: Achamos que estava a falar a sério ???? 

11/03/22, 16:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

11/03/22, 16:22 - +351 916 298 740: Vou perguntar ao magarao agor as 14 se pode ser o sales 

mas não há  

carimbo 

11/03/22, 16:28 - Joaquim Carvalhal: O carimbo pode ser feito numa imagem da net e colocar 

por cima. 

11/03/22, 16:37 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao vosso casamento eu estava falando a serio, mas 

a Aurora  

disse que eu falei sério de mais e que voces podiam interpretar como uma ingerência. 

Muitos casamentos foram realizados virtualmente no tempo da pandemia. E utilizaram o sistema 

de  

presentes virtuais. 

Não acho nada descabido todos os familiares de um lado e de outro, fazerem esta oferenda. 

Cada um da o que pode,  

 

Façam o convite e distribuam para os amigos e familiares. Forneçam o vosso NIB e depois 

verifiquem quem  

contribuiu ou não. 

Pensem ate fazer uma lista dos donativos (leia-se dinheiro transferido para a vossa conta.)  



No direto, pede-se a alguém para fazer a gravação "et voilà" 

 

Podem contar comigo para figurar nesta lista. 

11/03/22, 16:41 - Joaquim Carvalhal: de prendas (leia-se money) 

11/03/22, 23:35 - +351 916 298 740: Ok vamos fazer isso obrigada !! 

11/03/22, 23:36 - +351 916 298 740: Já falamos com o Oswaldo ficou combinado para terça 

feira. Já  

marcamos a viagem de ida, voltamos no mesmo dia mas como não sabemos a que horas estamos  

despachados achamos melhor comprar na rodoviária do Rio de Janeiro quando o Oswaldo nos 

deixar lá  

para voltar 

11/03/22, 23:37 - +351 916 298 740: Chegamos ao rio dia 15 às 10:00 

14/03/22, 18:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

14/03/22, 18:37 - Joaquim Carvalhal: Bom de ver. Tem + opções 

14/03/22, 22:06 - +351 916 298 740: Fomos nós que fizemos, não fizemos mais porque gostamos 

logo  

desse, mas podemos fazer mais alguns 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Bom dia Thaiane, tudo bem ??Nos vamos servir buffet 

portanto não  

precisamos das bandejas mas pode enviar para o sr Joaquim na mesma se quiser 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Ok 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Então eu vou usar ???? 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Inês 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Qual é o valor da mensalidade do motor de reservar e qual 

é o nome  

para eu pesquisar sobre as funcionalidades? 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Focomultimidia 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/03/22, 14:54 - +351 916 298 740: Você tem fidelização com eles ate quando? 

16/03/22, 14:57 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



16/03/22, 15:02 - +351 916 298 740: Nos temos interesse porque também vamos utilizar um 

sistema de  

motor de reservas mas a nossa decisão depende do valor e das condições de contrato que eles 

fizerem para  

nos. 

Pode passar o meu contacto para eles e nos comparamos os valores com o hospedin (motor de 

reservas  

que íamos utilizar) 

16/03/22, 15:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

16/03/22, 15:36 - +351 916 298 740: Ta bom vou aguardar a chamada deles e depois te falo o 

que  

decidimos 

16/03/22, 18:33 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

16/03/22, 18:33 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:13 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17/03/22, 07:13 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxx 

17/03/22, 07:42 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Vou enviar as fotos e os valores que ele apresentou para os artigos que pretende vender. Voces 

devem  

verificar se alguns destes artigos constam na relação de existências ou inventario como eles 

chamam.  

 

Outro assunto que ela me colocou ontem a noite, em conversa tida pelo zap. Não disse nada 

ontem porque  

ela agendou para a meia noite e meia e ja estava cansado para enviar para voces. 

 

Vamos lá. 

Ela disse que um aparelho de ar condicionado deixou de funcionar e que ela tem um orçamento 

de 800  

reias (julgo que é isso) para o concerto. Mas ela disse que a troca da peça em causa pode durar 

um mes ou  

mais 2 ou 3 e não tem garantia. 

Ela invocou esta atitude dela como estar sendo honesta com voces. 



Ela então perguntou se voces prefiram comorar um novo e aplica-lo. 

Fiquei na duvida se neste caso que voces quiserem comorar um novo, ela da os 800 reais ou não. 

 

Eu disse que isto era um assunto que voces teriam que opinar, uma vez que o contrato que vai 

ser feito  

entre e mim e voces, será nos mesmos moldes do atual existente com ela.  

Ainda lhe disse que a minha intervenção será a nível de gestão, funcionárias, alvará e por ai fora. 

Porque ser  

o meu CNPJ que vai ser o responsável. 

 

Por isso, tentem falar com ela nessa sentido, porque fiquei sem entender se ela concerta e paga 

ou se voces  

quiserem comprar um novo, ela comparticipa com os 800 reais do concerto que não vai fazer. 

 

Isto esta meio embolado, mas se quiserem podemos falar mais tarde por aqui. 

 

Em baixo segue as fotos 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Se caso o senhor conseguir que seja mais cedo, podemos 

nos falar  

também.  

 

Eu tenho compromisso agendado das 20h as 21:30h hoje.  

 

Antes ou depois desse horário tenho disponibilidade 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Tudo bem.  

Vou ficar entre esta janela que propôs das 20h a 21h30. 

Ate+ 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Então ti chamo as 21:30h. É isso? 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Sim. 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Conjunto de bancos de madeira R$ 1mil 



17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Trocamos todos os forros, para tecidos impermeáveis 

estão com  

pouco menos de 10 meses de uso.  

Foram trocados de todas as 6  marquesas. Total 600 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Ombrelone trocamos o forro a pouco tempo  400,00 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Jardim suspenso com as plantas e a estrutura de irrigação 

1.500,00.  

 

Quando fizemos gastamos 5.800,00 mil com toda a ornamentação de plantas, arbustos com 

flores na frente  

da pousada e árvores frutíferas. 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: Máquina de cortar frios, 300,00 

17/03/22, 07:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Cortinas novas para as janelas dos banheiros e entrada 

trocamos  

todos no início da temporada, 15,00 cada 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Receptores de sinal oi tv, esses nós compramos pq fica 

mais barato a  

mensalidade dos canais de TV do que fazer o contrato mensal com a compania OI.  

 

ENCONOMIA DE UNS 350 POR MES TIVEMOS  

 

VALOR DO APARELHO 350,00 JA COM A INSTALAÇÃO 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Oi 



17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Boa noite 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Boa noite 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Posso ligar? 

17/03/22, 07:47 - Joaquim Carvalhal: Claro 

17/03/22, 10:23 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

17/03/22, 10:25 - +351 916 298 740: Bom dia , ok vou falar com ela em relação ao ar 

condicionado 

17/03/22, 10:26 - +351 916 298 740: Bom dia Thaiane, tudo bem? 

 

O sr Joaquim falou connosco em relação ao ar condicionado. 

  

Se nós quisermos comprar um novo a thaiane comparticipa os 800 reais do arranjo? 

17/03/22, 10:26 - +351 916 298 740: Bom dia  

Sim, isso. 

E seria instalado entre hoje e amanhã e vocês pagariam a diferença. Podemos parcelar o valor 

no cartão de  

crédito em até 10x e pagar aos poucos para não ficar pesado pra ninguém. Entende? 

17/03/22, 10:26 - Joaquim Carvalhal: Qualquer coisa podemos falar, Hoje vou estando por aqui 

perto do  

computador 

17/03/22, 10:47 - +351 916 298 740: Sim entendi. Já sabe o valor do ar condicionado? 

17/03/22, 10:47 - +351 916 298 740: Ligarei as 9horas na loja para saber qual eles tem a pronta 

entrega e ti  

aviso 

17/03/22, 10:47 - +351 916 298 740: Ok combinado obrigada 

17/03/22, 10:48 - +351 916 298 740: O Oswaldo também falou connosco e só vai conseguir 

marcar o  

casamento para a primeira semana de abril.  

Como é na semana de preparação de abertura vamos e voltamos o mais rápido possível 

17/03/22, 11:21 - +351 916 298 740: As entrevistas para contratar as camareiras podem 

começar a ser  

feitas já ou é melhor aguardar pelo dia 1 de abril para fazer na pousada? 



17/03/22, 11:41 - Joaquim Carvalhal: Essa contratação tem a haver com a vossa escolha e com 

a  

disponibilidade de cada funcionaria. Existem limpezas diárias a serem feitas mesmo com a 

pousada em  

obras.  

Tem muita preparação a fazer com roupas e outras coisa mais. 

 

Mas essa decisão e vossa. 

Apenas depois quero saber quem são as contratadas e o regime de experiencia que vão ter e 

outros  

pormenores que o Magarão terá que informar, no sentido de um cenário de despedimento com e 

sem justa  

causa.  

Enfim toda a informação trabalhista. 

17/03/22, 12:00 - +351 916 298 740: Certo e por isso que o melhor seria contratar antes de 

dia 1 para ter as  

funcionárias disponíveis para a limpeza da pousada durante as obras. Estava a perguntar pq nos 

disse que  

fazer entrevistas fora da pousada poderia causar algum tipo de desconfiança, mas penso que se 

explicarmos  

o motivo de não ser na pousada não haja grande problema. 

 

Sim já falamos com o andre magarao por alto sobre esse assunto, o melhor será fazer os 

primeiros meses  

de experiência (ainda não chegamos a conclusão de quantos meses) para se não gostarmos do 

trabalho do  

funcionário podermos despedir sem indemnização 

17/03/22, 12:03 - +351 916 298 740: Quantos meses aconselha para fazer de experiência? 

17/03/22, 12:07 - Joaquim Carvalhal: O máximo que for permitido por Lei e aceite pela outra 

parte. 

17/03/22, 12:09 - +351 916 298 740: Ok vamos acertar isso com o sr andre magarao, estamos 

só a espera  

que ele responda , quando for tratar do meu assunto podemos já acertar as condições dos 

contratos para  



marcar as entrevistas 

17/03/22, 12:10 - Joaquim Carvalhal: Devem ter em conta que o pessoal de Paraty não tem muito 

a  

qualidade de polivalência. 

Se voces contratarem um vigia para a noite e não conversarem direitinho ele só vai vigiar.  

Se voces contratarem uma rececionista, ela vai ficar sentada o tempo inteiro. E por ai fora. 

 

Uma conversa com a Roseli, pode aclarar isto que estou falando 

17/03/22, 12:13 - +351 916 298 740: Sim já fomos avisados pela Roseli e por maior parte das 

pessoas que  

conhecemos, ninguém “veste a camisola” pela empresa, fazem o mínimo dos mínimos.  

 

Isso vai ser falado no momento da entrevista e penso que também pode constar no contrato. No 

contrato  

que eu tinha com a empresa que trabalhava dizia que eu tinha que fazer outras funcões 

17/03/22, 12:16 - Joaquim Carvalhal: Podem tentar não dizer outras funções, (para não 

assustar)  mas  

mostrar uma folha com as tarefas a realizar. Caso aceitem é meio caminho andado. E pode ser 

assinado em  

anexo ao contrato e escrito por mão própria "tomei conhecimento e aceito" 

São ideias. Voces é que decidem. 

17/03/22, 12:16 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxx 

17/03/22, 12:17 - Joaquim Carvalhal: Vou procurar uma teto que guardei sobre o dia anterior 

ao chekout,  

que vou utilizar no Pouso e no Varandas. 

Ja envio 

17/03/22, 12:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 12:20 - +351 916 298 740: Sim isso, eu tinha uma lista das funções que poderia ter 

que fazer.  

Assim não há problemas quando os funcionários tiverem que ajudar noutras áreas que não a sua. 

17/03/22, 12:22 - +351 916 298 740: Perfeito!! Vamos utilizar este modelo para fazer o nosso 

17/03/22, 12:22 - Joaquim Carvalhal: Claro que devem abrasileiras um pouco.  



lembrem-se sempre o brasileiro quer vantagens em tudo. 

17/03/22, 13:29 - +351 916 298 740: Sim, no sistema hospedin podiamos agendar e enviava 

essas  

mensagens automaticamente para os hóspedes, não há forma de falhar o envio por esquecimento. 

Mas ainda estamos a espera do contacto do sistema da Thaiane para saber se as funcionalidades 

são as  

mesmas e se o preço é mais baixo. 

17/03/22, 13:33 - Joaquim Carvalhal: Devem decidir pelo sistema que oferece mais vantagens 

para voces.  

Tudo que ela oferecer que tenha um preço justo é uma boa medida de manter um bom 

relacionamento- 

Por isso, devem justificar sempre as vossas decisões. 

17/03/22, 13:37 - +351 916 298 740: Sim, se o sistema for bom nós fazemos a passagem. A 

Thaiane quer  

fazer a passagem porque paga taxa de cancelar o sistema, sem dúvida que se mantém o bom  

relacionamento porque é uma ajuda para ela 

17/03/22, 13:40 - Joaquim Carvalhal: Mas com essa nova assinatura, devem ter cuidado com 

estas clausulas  

de penalizações. 

Uma chamada de atenção. 

Devem fazer contratos de pequena/media duração. Porque se houver algum contratempo, voces 

não  

perdem tudo. 

Essa de ter um desconto se pagar tudo de uma vez, deve ser ponderada. 

17/03/22, 13:46 - +351 916 298 740: Sim, estamos a espera do contacto para falar sobre isso.  

 

No hospedin o valor são 108,70 R$ por mês sem fidelidade, podemos cancelar a qualquer 

momento e ainda  

tem os modelos plus e financeiro incluídos.  

No dela são 293,30 R$ o plano mais básico.  

 

A partida não vai compensar mas depois do contacto deles eu converso com a Thaiane. 

17/03/22, 13:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



17/03/22, 13:47 - +351 916 298 740: Mais instalação 450,00 

17/03/22, 13:48 - +351 916 298 740: Total 1940,00 - 

800,00 nós pagamos 

17/03/22, 13:50 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 13:50 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 13:53 - +351 916 298 740: Para nós seria mais fácil pagar parcelado, mas o que é que 

o Sr  

Joaquim acha de fazer um parcelamento no cartão de crédito da Thaiane? 

17/03/22, 13:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 14:00 - Joaquim Carvalhal: Parcelamento em cartão é necessário uma grande gestão 

financeira. e  

um fluxo de caixa muito grande. Como voces ainda não tem uma garantia de reservas, não e 

aconselhável 

 

Eu não utilizo parcelamento. 

As vossas compras deverão ser a dinheiro.. 

Não devem começar uma atividade com dividas a 6 meses. 

 

Sera melhor ela pagar o concerto e vamos "torcer" para que este aparelho dure mais que um 

mes, então  

voces podem comprar um novo a dinheiro ou mesmo parcelado, mas com o vosso cartão e conta 

bancaria. 

17/03/22, 14:01 - Joaquim Carvalhal: *conserto 

17/03/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: Fazer parcelamento no cartão dela, é ficar refem e isto 

não é  

aconselhavel. 

17/03/22, 14:04 - +351 916 298 740: Ok vamos seguir o seu conselho, vou explicar para a thaiane 

17/03/22, 14:12 - +351 916 298 740: Então é o seguinte Thaiane, estivemos conversando sobre 

este assunto  

e chegamos a conclusão que: 

 

Nós ainda não temos qualquer garantia de reservas tendo em conta que só vamos conseguir abrir 

as  



reservas no dia 1 de abril, então entrar na gestão da pousada com uma dívida de 6 meses não é 

bom para  

nós.  

 

Preferimos que faça o conserto do ar condicionado, vamos torcer que dure 1 mês e após esse 

mês já  

estamos mais confortáveis para efetuar uma compra desse valor.  

 

Espero que compreenda o nosso lado… 

17/03/22, 14:14 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Porque assim, pelo menos voces podem ter um aparelho durante um bom tempo e com mais estofo  

financeiro a conversa é outra. 

17/03/22, 14:15 - Joaquim Carvalhal: Um dos maiores casos de falência familiar e empresarial 

é o cheque  

especial e o cartão de crédito. 

17/03/22, 14:16 - Joaquim Carvalhal: Voces terão os primeiros 3 meses de muita solicitação de 

despesas.  

Não podem se antecipar e antes de iniciarem fazer dividas. 

Não devem cair neste erro crasso. 

17/03/22, 14:27 - +351 916 298 740: Inês entendo vcs 

17/03/22, 14:27 - +351 916 298 740: Mas não fiquem com Med 

17/03/22, 14:27 - +351 916 298 740: Medo 

17/03/22, 14:27 - +351 916 298 740: A Pousada Aurora fatura bem, o calendário só está 

fechado por pedido  

de vocês mesmo, mas vai dá tudo certo e assim que abrirem já terão reservas, tem 2 feriados 

no mês de  

abril e vão recuperar rapidamente 

17/03/22, 14:27 - +351 916 298 740: O parcelamento é para facilitar os pagamentos, não sei 

como é em  

Portugal mas aqui pagamos parcelado ou a vista também. 

17/03/22, 14:29 - +351 916 298 740: Esta parte que a thaiane referiu de estar fechado a 

missão pedido, na  



reunião que tivemos com ela ela disse que não abria para as nossas datas porque seria ela a ter 

o trabalho  

de aceitar as reservas 

17/03/22, 14:29 - +351 916 298 740: *nosso 

17/03/22, 14:35 - Joaquim Carvalhal: Pois. 

Ou esclarecem isso com ela, lembrando o que ela falou. 

Ou dizem que falaram comigo e eu não quero que o vosso início tenha compras parceladas. 

Alias pode dizer que foi um dos motivos para voces ficarem mais tempo em Portugal, trabalhando 

para  

aumentarem o fundo de maneio. 

Se não, voces tinha viajado no mes de agosto do ano passado para assumir a pousada. 

Esta é a verdade. 

17/03/22, 14:36 - Joaquim Carvalhal: Por isso que eu fiz um outro contrato com ela. 

 

Mas, podem dizer isto que acabei de colocar e lembrar da justificativa que ela deu para não 

aceitar reservas  

para voces no tempo dela 

17/03/22, 14:47 - +351 916 298 740: Sim, mas um dos motivos para termos ficado mais tempo 

em Portugal,  

foi para trabalhar para aumentar o fundo de maneio. 

Se não, tínhamos viajado no mes de agosto do ano passado para assumir a pousada.  

Não queremos começar a atividade com dívidas. 

 

Em relação ao calendário estar fechado a nosso pedido, pode-me esclarecer por favor? Podemos 

ter  

entendido mal mas da última vez que estivemos juntos falou que não abria o calendário para as 

nossas  

datas porque iria ter o trabalho de aceitar as nossas reservas 

17/03/22, 14:48 - +351 916 298 740: Outra situação quando estivemos no escritório do magarao 

ele disse  

que ia fazer o inventário mas que não ia ver se o estado das coisas estava bom ou mau, que ia só 

fazer a  

contagem 



17/03/22, 14:52 - Joaquim Carvalhal: Certo. 

 

Para isso voces tem que verificar o estado de conservação e se funciona ou não.  

A presença da Roseli é muito importante porque ela acompanhou a montagem da pousada. 

17/03/22, 15:01 - +351 916 298 740: Sim já estamos a falar com a D. Roseli para ver a 

disponibilidade que  

tem para ir connosco a pousada 

17/03/22, 15:08 - +351 916 298 740: Sem problemas Inês, vamos arrumar o ar condicionado. 

17/03/22, 15:08 - +351 916 298 740: Sobre agosto ainda teríamos o contrato mas isso não vem 

ao caso  

agora 

17/03/22, 15:10 - +351 916 298 740: Ok muito obrigada pela sua compreensão Thaiane 

17/03/22, 15:16 - +351 916 298 740: Não me esclareceu em relação à abertura das datas, não 

deve querer  

fazer … 

17/03/22, 15:17 - Joaquim Carvalhal: Não entendi 

17/03/22, 15:19 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 15:24 - Joaquim Carvalhal: Pois. Vamos aos poucos gerindo isso. 

Vai acontecer mais vezes.  

Vanos tentando resolver cada coisa a seu tempo. 

17/03/22, 15:25 - Joaquim Carvalhal: Voces tem que ver as imagens que ela me enviou e 

detetarem algo  

anormal. 

17/03/22, 15:26 - +351 916 298 740: Certo vamos fazer isso agora 

17/03/22, 15:32 - Andre Neto: Vamos lá quanto ao contrato. Quando fui fazer a transmissão ao 

e-social  

gerou a informação de possível multa em função de não ser mais permitido retroagir o contrato 

de trabalho  

assim vou emitir com a data atual? Para não correr risco de multa.  Informação sobre nossa 

última conversa  

André. 

17/03/22, 15:33 - Andre Neto: Esta mensagem foi do Magarao, mas não entendi. Vou -lhe 

perguntar 



17/03/22, 15:39 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

è muito burocracia que muitas vezes nemos tecnicos entendem 

17/03/22, 15:39 - +351 916 298 740: Analisando o inventário, estes são os itens que ela não 

pode cobrar: 

 

Colchas para o sofá: 

tem que ter 5  

Assentos de sofa: 

Tem que ter 4 

 

Cortinas para a porta: 

tem que ter 2  

 

Cortinas quartos/banheiros: 

com voal tem que ter 16 

de algodão tem que ter 19 

 

Bandejas para café da manhã de madeira: 

Tem que ter 8 

 

Em relação as boxes, no inventário tem 9 aparelhos para tv com sinal parabólica, não sabemos 

se tem que  

substituir  

 

Em relação ao ombrelone não encontramos informação no inventário 

17/03/22, 15:40 - Joaquim Carvalhal: O que é ombrelone? 

17/03/22, 15:41 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 15:41 - Joaquim Carvalhal: Isso é dela 

17/03/22, 15:41 - Joaquim Carvalhal: Vou ter que mostrar a Aurora estas fotos e depois volta-

se a falar 

17/03/22, 15:42 - +351 916 298 740: Ah ok não percebi porque ela só está a cobrar a troca do 

forro não  



está a cobrar o ombrelone 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Bom dia D. Roseli tudo bem? 

 

Estou a enviar mensagem para acertar a parceria da pousada aurora com o barco Bonjour. 

 

Precisava de saber qual a percentagem que nós recebemos, qual o valor que faz para os hóspedes 

e as ilhas  

que visita.  

Como funciona a marcação dos passeios ?  

Não sei se tem algum panfleto com os vossos passeios para colocar na recepção, se não tiver 

pode mandar  

algumas fotos do barco e nós fazemos. 

 

Além disto, precisava de saber a sua disponibilidade para a partir do dia 31 de março vir connosco 

à  

pousada para conferir o bom ou mau estado dos artigos do inventário.  

 

No dia 31 o contabilista a pedido do sr Joaquim vai fazer a contagem, a partir dessa data temos 

que ver o  

estado dos artigos e o sr Joaquim aconselhou a sua ida como muito importante por ter 

acompanhado a  

montagem da pousada 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Oi bom dia sim tudo bem ?? 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Sobre o dia 31  eu vou  estar aí sim,quero também ver 

como ficou s  

pousada?? 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Sobre o barco bonjour, a porcentagem é de 20% para as 

pousadas. 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Eu hoje no final da tarde te Paço os roteiros pela Bahia 

de Paraty,e  

roteiro diferenciado  como Manágua é outros . 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Os valores sai a 100,00 por horas 



17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Ou pacote de  passeio de barco com 6,horas de duração  

valor 500,00. 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Mas esse valor muda para feriados os barcos cobra  o 

passeio com seis  

horas de duração entre 800,00  1.000,00 a 1,200 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: Mas vou te passar tudo certinho 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: E o número do tula, 

17/03/22, 15:51 - +351 916 298 740: E vc sempre que tiver hóspede querendo passeio vc liga 

antes pra ele e  

combina valor?? 

17/03/22, 15:53 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Uma boa meta conseguida. Tanto do ponto de vista humano/trabalhista como a parceria do 

Bonjour. 

17/03/22, 15:59 - +351 916 298 740: No final da tarde vou te passar roteiros fotos e tudo que 

o barco  

oferece de cortesias. 

17/03/22, 15:59 - +351 916 298 740: Ok combinado !!  

 

Depois combinamos o horário de ida à pousada, ainda não sabemos o horário que o contabilista 

vai no dia  

31. 

 

Obrigada!! Ficamos muito contentes em poder fazer parceria com o barco Bonjour ?? 

17/03/22, 15:59 - +351 916 298 740: Vai ser um prazer estamos outra vez juntos  com a pousada 

Aurora ?? 

17/03/22, 16:00 - Joaquim Carvalhal: Para o site da pousada Aurora, queria que voces fizessem 

umas fotos  

com voces os tres, para figurar na apresentação da nova cara da pousada e também para manter 

a máxima  

desta pousada ter uma gestão familiar. É muito importante passar esta credibilidade, onde de 

longe o  

turista se sinta confiante que vai encontrar um espaço aconchegante. 

 



tera que se fazer um texto para a vossa Apresentação e colocar o barco Barco Bonjour, como 

cartão de  

visitas.. que apesar de n 

17/03/22, 16:01 - Joaquim Carvalhal: não nos pertencer, ele foi reconstruido por nós 

17/03/22, 16:02 - Joaquim Carvalhal: O que é uma verdade e transmite uma informação que nos 

liga a esta  

terra de caiçaras- 

17/03/22, 16:03 - Joaquim Carvalhal: As fotos devem ser da cintura para cima, com realce dos 

vossos  

rostos. 

Julgo que o Airbnb, impor uma foto do proprietário de cada imóvel. 

17/03/22, 16:04 - Joaquim Carvalhal: O texto vou pedir a Aurora para tentar fazer alguma 

coisa. Depois  

coloca para a vossa analise. 

17/03/22, 16:06 - Joaquim Carvalhal: Irei fazer o mesmo aqui com o Pouso e com o Varandas. 

No pós covid o pessoal procura espaços mais pequenos, onde não exista muito transito de 

pessoas. 

17/03/22, 17:37 - +351 916 298 740: Ok combinado!! 

17/03/22, 17:39 - +351 916 298 740: Sr Joaquim posso colocar no meu currículo que tem que 

ser enviado  

para o MTE que trabalhei no pouso? Eles favorecem quem tem mais experiência de trabalho na 

área 

17/03/22, 17:40 - Joaquim Carvalhal: Claro. Coloque la que trabalhou 3 anos, Invente o que 

quiser, Esses  

caras gostam de historias, 

17/03/22, 17:43 - +351 916 298 740: Obrigada !! 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

17/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



17/03/22, 19:58 - +351 916 298 740: O valor do jardim suspenso baixou mas o subiu o valor ao 

resto 

17/03/22, 20:09 - +351 916 298 740: Ja estivemos no escritório com os filhos do sr Andre 

magarao, ele  

estava ocupado hoje. 

 Ja fizeram o contrato para os 3,  

André Diretor administrativo 

Inês gerente administrativa 

André pai vigilante  

Fizeram com os salários base para pagar menos imposto 

 

Só falta pedir os nossos PIS e dar entrada dos contratos, a partida amanhã já está tratado. 

O filho já me mostrou os valores de um funcionário com os impostos mas o senhor andre magarao 

vai  

marcar connosco uma reunião para conversar melhor sobre impostos, direitos e condições dos 

contratos  

dos trabalhadores para podermos fazer as entrevistas, também vai explicar os impostos a pagar 

da empresa  

e da pousada. Ficamos a aguardar 

18/03/22, 16:53 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxx 

18/03/22, 16:53 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxx 

18/03/22, 17:09 - Joaquim Carvalhal: Hoje estive falando com o Zandes e ele vai estar disponível 

no dia 31  

de março, para poder auxiliar na avaliação do estado geral de eletrodomésticos, ventiladores, 

ar  

condicionado, estado de outros aparelhos. A par da Roseli, que tera um papel muito importante, 

o Zandes  

vai complementar. 

O Magarão fazerá o papel de verificador de existência e quantidades, desta forma , teremos 3 

cidadãos  

paratienses como testemunhos em caso de futura necessidade. 

 



Também propus a ele, poder dedicar dois dias alem do dia 31, para que possa dar uma geral em 

tudo o que  

necessitar na pousada.  

Estes dois dias do Zandes, o trabalho do Magarão e da Roseli, serão um incentivo de minha parte 

para  

voces. 

Vou hoje ou amanha, me entender com a Roseli, no sentido de tratar com ela um valor que cubra 

umas  

duas a tres semanas de ordenado, também da minha parte como incentivo. 

Depois caso interesse as partes, voces negociarão diretamente, O mesmo se passará com o 

Zandes. 

 

Vou ter que dar uma resposta a Thaiane, mas gostava que voces vissem o caso das boxes da OI. 

Porque se  

no inventario tem algo relacionado com a emissão de tv por assinatura, devemos ver onde isso 

anda. 

Também deviam verificar os valores que ela pede por estas box e preço atual das mesmas. 

Também devem procurar alternativas de terem tv por satelite/assinatura. Talvez o Teteco, o 

Rafael e  

mesmo o Sales porque e tem muitos conhecimentos. 

Voces tem uma cara que se chama Deco, ele é gente boa e tem o pai dele que concerta aparelhos  

eletrónicos. 

Pergunte a Roseli onde ele mora, julgo que é bem pertinho dela e combinem com ela para os levar 

ate ele.  

Pode ser muito util. 

18/03/22, 18:21 - +351 916 298 740: Já ligamos para todas as centrais da oi , pelo whatsapp 

também e  

ninguém sabe o valor dessa box só nos dizem o valor dos planos da televisão. Vamos ter que ir a 

loja para  

tentar saber 

18/03/22, 18:23 - +351 916 298 740: A única box que encontramos que eles estão a vender 

neste momento  

é a box streaming no valor de 588R$ e transforma a televisão numa smart tv tem acesso a 

Netflix, Google,  



YouTube… 

18/03/22, 18:24 - +351 916 298 740: Mas essa não é a que a thaiane tem porque quando 

estivemos lá nos  

perguntamos se eles têm acesso à Netflix e YouTube e eles disseram que não 

18/03/22, 18:28 - +351 916 298 740: O plano da sky fica por 559,30 R$ por mês + 9,90R$ da 

instalação  

(pago 1x) 

 

PACOTE EASY SD 

 

Canais do pacote: 

Filmes: TNT, Sony, Megapix, Warner, Universal, Fox, Canal Brasil, prime box Brazil. ?????????? 

Esporte: SporTV 2 TNT(antigo esporte interativo) . 

Infantis: Cartoon Network, Disney Channel, Gloob, Discovery Kids. 

Variedades: GNT, Viva , Multishow , + na tela , Fish TV, Tv play. 

Cultura: Discovery Channel, NAT Geo . 

Notícias: Globo News, Record News , Clima tempo. 

Complementares: Band, SBT, Record, Globo, Futura ,Tv pai eterno, RIT, Canção Nova, 

Aparecida, Rede Vida,  

Tv Escola, Canal Rural, Cultura ,Cnt , Rede Brasil, Tv novo tempo,Tv jUSTIÇA, Tv comunitária, 

terra viva, Rede  

Gospel, Polishop,Shoptime, Etc... 

18/03/22, 18:33 - Joaquim Carvalhal: Bem voces tentem falar com alguém que de uma 

informação técnica. 

Se voces perguntarem a Roseli, dão uma saltada a casa do Deco e ele deve perceber do assunto. 

18/03/22, 18:34 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/decotoledo 

18/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: Já conseguimos entender o que a thaiane fez.  

Tem a venda na internet vários receptores de sinal (box) da oi. Ao ter o receptor paga se menos 

de  

mensalidade.  

Vou enviar os preços que encontramos 

18/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



18/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/03/22, 18:54 - +351 916 298 740: Tudo o que a thaiane nos tenta vender é mais caro do que 

se formos  

nos a comprar 

18/03/22, 18:55 - +351 916 298 740: O guarda sol que está a cobrar pelo forro, se dermos mais 

50R$  

compramos um novo … 

18/03/22, 18:56 - Joaquim Carvalhal: Então. 

Devem fazer uma lista com as propostas delas e com as vossas pesquisas, para eu depois poder 

responder  

baseado em fatos e não em narrativas sem suporte. 

18/03/22, 18:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/03/22, 18:57 - +351 916 298 740: Ok vamos fazer isso 

18/03/22, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Mas não devem toar neste assunto com ela, até que 

tenhamos todas  

as informações. Se ela fizer alguma presão, voces devem dizer que estão pesquisando 

alternativas e preços.  

Desta forma já vão adiantado caminho. 

18/03/22, 19:23 - Joaquim Carvalhal: Este é o contato do Andre (Deco Toledo).  24 998286393. 

Digam que são netos do Joaquim da pousada Aurora e que precisam de uma informação sobre o 

melhor  

meio para terem sinal de tv em todas s Tvs da pousada. 

Ele conhece bem a pousada. 

Caso ele diga que não tem esse conhecimento todo, peçam que indique um técnico de confiança. 

Mande cumprimentos meus. 

18/03/22, 20:20 - +351 916 298 740: Ok vamos enviar mensagem 

18/03/22, 20:21 - Joaquim Carvalhal: Tentem falar diretamente, quem sabe ele adianta por 

telefone. O  

tempo escasseia 

18/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: Só nos passam informação sobre o plano livre na loja 



18/03/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: Tentem ver com o Sales se conhece alguém ou mesmo o 

Magarão,  

Como é contador, pode ter algum cliente do ramo. E o Rafael. 

18/03/22, 20:24 - +351 916 298 740: O Rafael usa a sky 

18/03/22, 20:24 - +351 916 298 740: Já enviei o plano básico aqui para o grupo 

18/03/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: Valores. Compensa? 

18/03/22, 20:25 - +351 916 298 740: 559,30 por mês com imensos canais 

18/03/22, 20:25 - +351 916 298 740: 9,90 instalação 

18/03/22, 20:26 - Joaquim Carvalhal: Mas eu não vou ver para tras.  

Devem decidir o que for mais favorável para voces e sem imposição de planos por muito tempo. 

O que  

chamamaos aqui de fidelização 

18/03/22, 21:17 - +351 916 298 740: A loja da oi fechou aqui em paraty. Já ligamos para todos 

os números,  

estão sempre a passar para outros colegas e não conseguimos saber o valor dos receptores nem 

das  

recargas.  

 

Precisamos da ajuda da thaiane para isso.  

 

Já enviamos mensagem ao sales e vamos falar com o Deco para ver se nos conseguem ajudar 

18/03/22, 21:28 - +351 916 298 740: O sales aconselhou uma loja aqui perto de casa disse que 

era o melhor  

mas é iptv 

18/03/22, 21:28 - +351 916 298 740: Estamos a espera da resposta do Deco 

18/03/22, 21:36 - +351 916 298 740: Boa tarde!! Tudo bem? Daqui os netos do Sr Joaquim da 

Pousada  

Aurora (Inês e Andre). 

 

O sr Joaquim passou o seu contacto para perguntar se nos sabe dar a informação sobre o melhor 

meio para  

ter sinal de tv em todas Tvs da pousada. 



 

Ele manda cumprimentos para você 

18/03/22, 21:36 - +351 916 298 740: Boa tarde, tudo bem, no caso se forem apenas os canais 

abertos  

disponíveis na cidade, pode ser colocado antenas individuais ou uma externa com divisor (só que 

teria que  

passar os cabos até os televisores, aí talvez fiquem expostos, a não ser que tenha conduíte 

instalado pra  

isso) 

18/03/22, 21:41 - Joaquim Carvalhal: Não tem conduite. Conduite são tubos embutidos nas 

paredes onde  

passam os fios para ligação de qualquer aparelho. 

Pergunte se ele conhece a Sky ou as variantes da Oi. 

Se virem que é melhor falarem pessoalmente, proponham este encontro. 

Ele é gente finíssima. 

Muito Evangélico . 

20/03/22, 20:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/03/22, 20:46 - Joaquim Carvalhal: Esta foto julgo não ter qualidade para se colocar no site. 

Seria caso de  

perguntarem ao tecnico que faz a manutenção para a Thaiane 

20/03/22, 20:46 - +351 916 298 740: Boa tarde, nós não tiramos mas pedimos à D.Roseli mas 

ainda não me  

enviou 

20/03/22, 21:39 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Mas a foto deve ter a resolução para ser colocada no site. 

Por isso, se souberem que o Bonjour sai de manhã do cais num desses próximos dias, podem 

tentar tirar  

mesmo de terra a saida dele., longe de outros barcos. 

20/03/22, 21:50 - +351 916 298 740: Ok vamos combinar com eles tirar umas fotos quando 

tiverem uma  

saída 

20/03/22, 21:56 - +351 916 298 740: Em relação aos artigos da thaiane estão a um bom preço, 

arranjamos  



mais barato mas juntando o preço do frete de entrega vai dar ao mesmo valor.  

O único item que arranjamos mais barato é o corta frios a 219 R$ na loja americanas.  

 

Em relação as boxs ainda não conseguimos saber valores 

20/03/22, 21:58 - Joaquim Carvalhal: Estes artigos devem ser bem conversados, 

A partir desta segnda-feira, vou me debruçar um pouco e ver melhor. 

Mas este corta frios interessa? 

20/03/22, 21:58 - +351 916 298 740: Penso que não porque podemos comprar as peças fatiadas 

20/03/22, 21:59 - Joaquim Carvalhal: Ok 

porque isso seria um investimento vosso e não vejo muito bem voces investirem logo do inicio em 

peças  

que podem mais tarde faze.lo se for necessario. 

20/03/22, 22:01 - Joaquim Carvalhal: Neste momento o vosso esforço deve ser no sentido de 

analisarem a  

melhor forma de terem sinal de tv e internet e por ai a fora. 

20/03/22, 22:02 - +351 916 298 740: Ok, estamos a tratar disso 

20/03/22, 22:04 - Joaquim Carvalhal: Sem esquecer que quando eu deixei a pousada para o 

primeiro  

contratante, existia canais de tv aberta e internet. 

Salvo erro era a Sky. 

Devem verificar no inventario se existe algo neste sentido. 

20/03/22, 22:08 - +351 916 298 740: Sim já verificamos e tem 1 antena para assinatura da sky, 

1 antena  

parabólica e 9 aparelhos para tv (sinal parabólica) 

Também tem um roteador wireless 

20/03/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: So um adendo. 

Mas no dia 31 de março quando fizerem o inventário e ela entregar a pousada, a noite ja deve 

dormir  

alguém de voces, para não ficar abandonada e durante o dia na mesma. Deverá ter sempre alguém 

de  

voces. 

São apenas 10 dias que faltam. 



20/03/22, 22:13 - +351 916 298 740: Como tínhamos falado, nos primeiros tempos eu e o andre 

vamos ficar  

lá num quarto, sentimo-nos mais confiantes em trabalhar assim no início para ter tudo mais 

controlado.  

Podemos ir logo no dia 31 à noite 

20/03/22, 22:16 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Mas se a taxa de ocupação for alta, voces deixam de ganhar dinheiro. 

Uma casa alugada em Paraty, como a do Andre pai, custa, 53 reais por dia. O aposento pode ser 

alugado  

por + de 150 reais. 

20/03/22, 22:16 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

20/03/22, 22:16 - Joaquim Carvalhal: Um dia de aposento paga 3 de morar numa casa. 

20/03/22, 22:18 - +351 916 298 740: O sr andre deixa nos vir dormir aqui a casa se tivermos 

muita procura e  

precisarmos de alugar o quarto. 

 

Ficar lá também é só numa fase inicial enquanto não estamos habituados ao ritmo, quando 

estivermos mais  

confortáveis saímos 

20/03/22, 22:20 - Joaquim Carvalhal: Assim, esta bem pensado. 

Mas um rececionista/vigia noturno, no caso do Andre pai, pode dormitar no sofá do salão, visto 

assim  

controlar todas as entradas. 

É assim que fazem na maioria das pousadas. Na pousada Aurora sempre oi assim. 

20/03/22, 22:35 - +351 916 298 740: Sim o nosso problema não é esse. 

 

Só temos um computador e vai ficar na recepção, algo que precisemos de trabalhar tem de ser 

na pousada. 

 

Não temos experiência na confecção do café da manhã portanto podemos ir preparando alguns 

bolos e  

sobremesas ao final da tarde/noite. 

 



No caso do andre pai ter folga, estar doente… temos que ter alguém que o substitua e vamos 

estar lá.  

 

No geral estamos com receio de não estar presentes duarante o dia todo, acho que é normal 

porque nunca  

gerimos uma pousada sozinhos… então sentimo-nos mais confortáveis assim nos primeiros dias 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Bom dia senhor Andre Magarao tudo bem? 

 

Precisamos de saber se já tem os contratos válidos, estou com urgência para enviar para o 

migranteweb. 

 

E qual a sua disponibilidade para conversar sobre o pagamento dos funcionários para quinta feira 

poder  

fazer entrevistas. 

 

Obrigada 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Boa tarde!!! 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Estou vendo com meu filho o que aconteceu era para ter 

entregue a  

vocês no mesmo dia que esteve lá. 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Podemos sim. Pode ser às 14:00? 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Desculpe? Esqueci que pedimos o seu cadastramento do 

PIS na Caixa e  

ainda  ao saiu. 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Parece que fica pronto hoje antes das 15:00. 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Ok, fico a aguardar então, se puder enviar ainda hoje 

agradeço muito 

21/03/22, 17:42 - +351 916 298 740: Fica então combinado para as 14h de amanhã 

21/03/22, 17:43 - +351 916 298 740: Obrigada! 

21/03/22, 19:27 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim podemos começar a comprar algumas 

coisas  

necessárias para a pousada e colocar o número do seu cnpj? 

21/03/22, 19:30 - Joaquim Carvalhal: Claro, mas façam este questionamento ao Magarão. 



Devem também verificarem se no inventario tem artigos do vosso interesse, independente de 

estar na  

pousada ou não 

21/03/22, 19:58 - +351 916 298 740: Sim já fizemos ele diz que podemos 

21/03/22, 19:59 - Joaquim Carvalhal: Ok. se ele garante, tudo bem. 

21/03/22, 19:59 - +351 916 298 740: Não entendi a parte do inventário 

21/03/22, 19:59 - Joaquim Carvalhal: O De ja tem conta bancaria 

21/03/22, 20:00 - +351 916 298 740: Sim 

21/03/22, 20:00 - Joaquim Carvalhal: Falei no inventario, da seguinte forma. Podem voces 

estrem a comprar  

algum artigo que ja conste no inventario da pousada. 

21/03/22, 20:01 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. Podem estar comorando um tabuleiro de cafe da 

manhã e  

este tabuleiro constar no inventario. 

21/03/22, 20:02 - Joaquim Carvalhal: Se for o caso voces estão comprando algo que já existe 

(ou deveria  

existir). 

21/03/22, 20:02 - Joaquim Carvalhal: Mais ou menos isso. 

21/03/22, 20:09 - +351 916 298 740: Ah entendi, não estamos a comprar nada que tenha no 

inventário.  

Estamos numa loja de atacado para festas que tem  produtos de limpeza e amenidades a muito 

bom preço 

21/03/22, 20:10 - Joaquim Carvalhal: Não se esqueçam que voces vão ao Rio para o casório e la 

(as vezes) as  

coisas são mais em conta.nMas se for uma quantidade pequena, compensa comprar mesmo em 

Paraty. 

21/03/22, 21:27 - +351 916 298 740: Compramos 100un luvas descartáveis, 100un luvas de vinil 

, 100 un  

toucas e 250 mini sabonetes a 120R$ estava a um preço muito a baixo comparando com todos 

os sites e  

lojas que já vimos 

21/03/22, 21:28 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Boas pesquisas, resultam em boas compras 



22/03/22, 04:45 - Andre Neto: Boa noite desculpem, já é tarde mas reparei agora num problema 

no  

booking. 

A pousada Aurora está disponível para reserva de 31 de março a 1 de abril com a opção da casa 

que está  

alugada pela thaiane. 

Os hóspedes estão a fazer a reserva pelo nome da pousada Aurora e estão a contar com piscina 

e café da  

manhã no dia 1 de abril, dia que nos assumimos. Vou deixar o print: 

22/03/22, 04:46 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

22/03/22, 06:53 - Joaquim Carvalhal: Devem comunicar a Thaiane e ouvir o que ela tem para 

falar 

22/03/22, 08:10 - Joaquim Carvalhal: Devem preparar um pano B, que vai impactar no inicio dos 

trabalhos  

do Almir. 

Deem ter em mente que todo o faturamento a partir do dia 31 depois do chek-In ja pertence a 

nova gestão. 

 

Se for o caso devem ponderar estenderem o calendário ate ao dia 2, com saída no dia 3 domingo 

e após o  

check-out iniciarem o inventario, que por ser domingo será difícil termos o Magarão e o Zandes 

presente. 

O mais certo é na segunda-feira, iniciar-se o inventario com o inicio das obras do Almir. 

De repente, não será pior e voces podem dispor deste faturamento, 

Mas esta sugestão de plano B, é apenas para nós. Internamente. 

Qualquer proposta dela, voces devem ouvir e dizerem que precisam de me consultar. 

Não devem avançar previamente com este plano B. 

 

Hoje vou estar ocupado da parte da manhã (daqui), mas podem deixar mensagens que logo que 

possível eu  

dou o retorno. 

Ate+ 

22/03/22, 14:14 - Joaquim Carvalhal: Olá bom dia Joaquim 



O senhor viu se alguns dos itens interessa a vocês ? 

22/03/22, 14:14 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Ja vi os artigos mas não tive oportunidade de dedicar o devido tempo para poder avaliar. 

No entanto proponho que só apenas depois do inventário, possamos conversar sobre esta sua 

oferta,- 

O que acha? 

22/03/22, 14:29 - Joaquim Carvalhal: Entendo.  

É porque estou marcando com um carreto para levar as coisas para nossa casa então já quero 

me organizar  

e fazer tudo de uma vez 

22/03/22, 14:29 - Joaquim Carvalhal: Veja com calma até a semana que vem. Na segunda 

conseguiria me dá  

uma posição? 

22/03/22, 14:29 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Posso dizer o que interessa, para a semana que vem. Dia 26 ou 29 esta bem? 

22/03/22, 14:36 - Joaquim Carvalhal: Dia 28 seria melhor 

22/03/22, 14:36 - Joaquim Carvalhal: 29 marquei com o carro de mudança 

22/03/22, 14:36 - Joaquim Carvalhal: Obrigada 

22/03/22, 14:36 - Joaquim Carvalhal: Dia 28 tem uma reposta minha. 

22/03/22, 14:39 - Joaquim Carvalhal: Obrigada ?? 

22/03/22, 14:39 - Joaquim Carvalhal: Boa semana 

22/03/22, 14:39 - Joaquim Carvalhal: Iguralmente 

22/03/22, 14:39 - Joaquim Carvalhal: *igualmente 

22/03/22, 15:56 - +351 916 298 740: Olá bom dia Thaiane, tudo bem? 

Reparamos que tem o calendário aberto até dia 01 de abril no site da pousada aurora 

22/03/22, 15:56 - +351 916 298 740: Bom dia, vou pedir para Giuliano olhar 

22/03/22, 15:56 - +351 916 298 740: Obrigada 

22/03/22, 15:56 - +351 916 298 740: Pode tirar uma foto p mim por favor 

22/03/22, 15:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

22/03/22, 16:03 - +351 916 298 740: A casa está aberta sim, pq temos saída no dia 1/4 

22/03/22, 16:03 - +351 916 298 740: E caso alugue iremos fazer o chekout 



22/03/22, 16:03 - +351 916 298 740: Pq iremos continuar com a casa para temporada mas vai 

ser  

desvinculada 

22/03/22, 16:03 - +351 916 298 740: Os quartos estão todos fechados 

22/03/22, 16:03 - +351 916 298 740: Mas obrigada 

22/03/22, 16:18 - Andre Neto: O problema maior é que vão faltar coisas no inventário dia 31 

para começar  

dia 1 assim como qualquer atraso de obras para a semana santa não seria bom. Outro fator é o 

pessoal  

contratado , porque ao contratar dia 1 teremos de pagar um salário de mês inteiro que terá de 

ser  

interrompido.  

Acho engraçado a Thaiane estar com pressa para a compra dos itens que alguns deles até estão 

a faltar no  

inventário mas estar tranquila em estender até dia 1 a reserva da casa associada a Pousada. 

Sugiro que eu  

possa pedir a Thaiane retirar essa reserva tendo em conta que dia 1 já há outro contrato em 

vigor sem  

qualquer responsabilidade de hóspedes anteriores a essa data 

22/03/22, 16:20 - Joaquim Carvalhal: Julgo melhor conversarmos por aqui. 

Podem agora? 

22/03/22, 16:21 - Andre Neto: Sim, a Inês está a tomar banho mas eu vou chamar 

22/03/22, 16:22 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

22/03/22, 16:39 - Andre Neto: Eu disse que sim mas a Inês lembrou-se que agora as 14h temos 

de estar no  

Sr magarao, pode ficar apertado. Podemos falar por aqui as 15h (18h de Portugal) ? 

22/03/22, 16:41 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Tentem a esta hora. 

22/03/22, 18:03 - Andre Neto: Combinado obrigado 

22/03/22, 18:04 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

22/03/22, 18:44 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

22/03/22, 18:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

22/03/22, 18:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



22/03/22, 18:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/03/22, 18:50 - Joaquim Carvalhal: 10 de dezembro de 2008 

A pousada Aurora, com temática e artesanato indígena de várias tribos brasileiras e locais, 

situa-se na  

cidade de Paraty junto ao Rio Pereque Açu, próximo do Centro Histórico. Com uma construção 

de estilo  

colonial o seu interior arquitetônico resultou da adaptação da residência dos proprietários, 

salvaguardando  

o aspecto familiar dos apartamentos e suítes, que  foram decorados com mobiliário sóbrio de 

confeção  

artesanal, recebendo cada, um banheiro completo com banheira e coluna de hidromassagem. 

Houve o  

cuidado da criação de um espaço para não fumantes e outro para pessoas com mobilidade 

condicionada. 

Uma cozinha com um forno e fogão a lenha interligada fisicamente ao Telheiro, espaço onde é 

servido um  

lauto café da manhã no estilo colonial, onde as iguarias como bolos, tortas, compotas e geléias 

produzidas  

na pousada podem ser degustadas. No chá da tarde pode voltar a saboreá-las, porque é nossa 

cortesia.  

Nos apartamentos frontais, com varanda privativa, é possível desfrutar  do café da manhã em 

total  

interação com o verde da zona envolvente, ou visionar as montanhas da Mata Atlântica que 

circunda a  

cidade de Paraty. 

O espaço de lazer contíguo ao Telheiro, é composto por uma piscina externa com cascata e 

hidromassagem.  

O bar com o serviço Fora de Horas, coloca a sua disposição uma variedade de petiscos e bebidas 

22/03/22, 19:16 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/03/22, 20:56 - +351 916 298 740: O magarao está disponível, vocês estão também? 

22/03/22, 21:53 - Joaquim Carvalhal: Estive jantando. 

 

Quanto ao cartão empresarial. Como ficou? 

22/03/22, 22:04 - +351 916 298 740: O magarao diz que é necessário ter 



22/03/22, 22:04 - Joaquim Carvalhal: Então deve ser alguma legislação nova. 

 

Eu não tenho. 

Como vai ser? 

22/03/22, 22:05 - +351 916 298 740: A única pessoa que pode tirar e o senhor Joaquim porque 

quando  

estivemos no banco perguntamos se podíamos criar. Eles disseram que só podia ter conta 

empresarial  

quem tem cnpj 

22/03/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: Pois. 

Mas eu estando aqui, como se faz? 

22/03/22, 22:08 - +351 916 298 740: Na sua procuração do sales ele tem autorização para 

abrir e fechar  

contas no banco em seu nome? 

22/03/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: Abrir e fechar não sei. Acredito que não 

Empresarialmente é quase certo não ter. 

22/03/22, 22:15 - Joaquim Carvalhal: https://www.jornalcontabil.com.br/abri-um-cnpj-sou-

obrigado-a-ter- 

conta-bancaria-empresarial/ 

22/03/22, 22:15 - Joaquim Carvalhal: Abri um CNPJ, sou obrigado a ter conta bancária 

empresarial? 

22/03/22, 22:19 - Joaquim Carvalhal: Noicia de em 22 mar 2019 10:12 

22/03/22, 22:32 - +351 916 298 740: Penso que não seja obrigatório mas sim uma recomendação 

do andre  

magarao para não confundir o nosso dinheiro com o da empresa 

22/03/22, 22:33 - +351 916 298 740: Mas, sendo que tem que ser o sr Joaquim a abrir e não é 

possível  

estando em Portugal vamos ter que avançar com a nossa conta pessoal e ter atenção na separação 

do  

dinheiro 

22/03/22, 22:37 - Joaquim Carvalhal: Um pormenor insignificante. 

Duas contas bancarias, gera duas despesas de manutenção de conta e promove o impulso em 

gastar de dois  



cartões de crédito. 

22/03/22, 22:37 - Andre Neto: Outra coisa que ele achou por bem foi baixar o nosso salário 

para declarar  

menos, mas não adianta baixar e depois retirar dinheiro da empresa porque pode dar problemas. 

É  

preferível declarar o ordenado que é suposto assim como restruturar o contrato da Inês que da 

maneira  

descrito não é válido para o pedido legal dela. Amanhã vamos ter que resolver todos esses pontos 

com ele 

22/03/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Um salario alto fera taxas previdenciárias e outras mais 

altas.  

No vosso inicio toda a poupança e recomendada.  

 

A micro empresa no Brasil não tem o mesmo controle que existe em Portugal. Não existe este 

controle de  

movimentos bancários, salvo se forem exorbitantes. 

 

Mas a decisão é vossa. 

22/03/22, 22:45 - Andre Neto: Pois, não sei como funciona aqui realmente. Ele explicou por alto 

mas  

amanhã tento perceber a fundo como é 

22/03/22, 22:52 - Joaquim Carvalhal: Não existe o controle bancário a este ponto. 

Devem estar atentos a uma boa contenção de despesas na fase inicial. 

 

Não se esqueçam que em abril (ate dia 15) tem o aluguel do estacionamento da Thaiane 

 

Tem o aluguel da pousada, que apesar de ser cobrado apenas o tempo apos a reabertura, ele 

deverá ser  

quitado antes do final do mes de abril. Porque em maio até ao dia 10, vence outro mes completo. 

 

depois em abril tem salários e Magarão e taxas laborais. 

 

Acresce agua e luz também  



 

Sei que voces vão fatura com reservas, mas, evitar stress iniciais. 

22/03/22, 22:52 - Joaquim Carvalhal: *faturar 

23/03/22, 07:25 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/03/22, 11:26 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxx 

23/03/22, 11:27 - Joaquim Carvalhal: Voces ja perguntaram ao Sales qual foi a loja que ele 

comprou o  

serviço de tv e internet para a casa do Andre pai. 

23/03/22, 14:26 - +351 916 298 740: Sim já fomos lá e pedimos orçamento , vamos hoje à emex 

também 

23/03/22, 14:31 - +351 916 298 740: Sr Joaquim pode me enviar o seu email ? Preciso de colocar 

no  

requerimento de autorização de residência 

23/03/22, 14:34 - Joaquim Carvalhal: paratisolturismo@gmail.com 

23/03/22, 14:35 - +351 916 298 740: Obrigada!! 

23/03/22, 17:03 - +351 916 298 740: Sr Joaquim falamos com o magarao em relação a conta 

bancária,  

mostramos o artigo que nos enviou e ele chegou à conclusão que realmente não precisamos, que 

podemos  

abrir duas contas pessoais, uma fica para os nossos ordenados e a outra fica para movimentos 

da empresa.  

Disse que ia pesquisar mais a cerca do assunto 

23/03/22, 17:04 - +351 916 298 740: Falou também que a máquina de multibanco tem que estar 

associada  

à sua conta por ter o cnpj em seu nome 

23/03/22, 17:07 - Joaquim Carvalhal: ´É um boa medida, terem duas contas. Funciona muito 

bem quando  

existe sócios e ha a necessidade de fazer a separação a cabeça, ou seja, na origem, 

  

Porem façam uma analise de custos de despesas que cada conta origina. Somem e depois tomem 

a melhor  

decisão. 



23/03/22, 17:10 - +351 916 298 740: O magarao falou que compensava mais ter uma conta 

bancária jurídica  

porque pagamos menos de comissões, juros etc… mas como não é possível porque o sales não tem  

autorização para abrir conta bancária a nossa única opção é abrir outra conta pessoal.  

Vamos ver qual o banco que pagamos menos 

23/03/22, 17:17 - Joaquim Carvalhal: Boa medida. 

Uma coisa de cada vez e de forma a que não haja muitos retrocessos. 

Redução de custos e uma boa politica de compras sem entrar em promoções mirabolantes de 

"compre  

agora e pague em XX vezes, sem juros", nem sempre é uma boa opção. 

 

Atentem que uma operação bancária de utilização de "cheque especial" ou parcelar uma divida 

no cartão  

de crédito, pode haver uma cobrança de juros para cima de 350% (trezentos e cinquenta por 

cento) ao ano  

ou quase 30 ao mes. 

Podem verificar bem nas condições que cada banco exibe. 

Ao entrar numa espiral desta, é muito dinheiro jogado fora. 

23/03/22, 22:06 - +351 916 298 740: Sr Joaquim vou deixar aqui todos os documentos que 

tenho em minha  

posse para enviar para o ministério do trabalho. Quando puder dê uma vista de olhos porque tem 

o seu  

nome e pode ter algo que não concorde 

23/03/22, 22:07 - Joaquim Carvalhal: Não se torna necessario,  

 

Se voce fez estes preenchimentos com o Magarão eu confio 

23/03/22, 22:12 - +351 916 298 740: Sim, todos os documentos passaram por ele mas fomos 

nós que  

fizemos toda a pesquisa e orientamos o sr magarao 

23/03/22, 22:14 - Joaquim Carvalhal: Melhor assim. 

Sempre foi a minha maneira de atuar.. Queimar as pestanas nas pesquisas on line e depois 

apresentar os  

respetivos links. 



A legislação brasileira (municipal, estadual e federal) é muito vasta e requer uma atualização 

constante por  

parte dos técnicos que atuam neste seguimento de tratamento de de documentos, 

23/03/22, 22:15 - Joaquim Carvalhal: Muitos não tem estrutura para se manter atualizados. 

23/03/22, 22:17 - +351 916 298 740: Sim ele não sabia maior parte das coisas, como fomos nós 

que  

orientamos achamos melhor deixar aqui os documentos, caso algo esteja mal feito ou não vá de 

acordo  

com o seu pensamento 

23/03/22, 22:18 - Joaquim Carvalhal: Se voce aliar este analfabetismo cultural a corrupção, 

voce tem a  

realidade brasileira no tratamento de qualquer expediente publico que o cidadão comum possa 

necessitar. 

23/03/22, 22:19 - Joaquim Carvalhal: Não se torna necessário. 

23/03/22, 22:20 - Joaquim Carvalhal: Agradeço na mesma. Noutros procedimentos posso quere 

ver. Mas  

este fica assim. 

23/03/22, 22:20 - +351 916 298 740: Sim sem dúvida!! Eu e o andre até comentamos na 

brincadeira que  

devíamos de receber comissão dos 500 R$ que pagamos ao Sr.Magarao pelo nosso trabalho ?? 

23/03/22, 22:21 - Joaquim Carvalhal: É uma proposta honesta. 

23/03/22, 22:25 - +351 916 298 740: Ok combinado!  

Depois quando tiver disponibilidade, precisamos de conversar como vamos fazer em relação aos  

pagamentos da máquina multibanco da pousada estarem associados à sua conta bancária 

23/03/22, 22:26 - Joaquim Carvalhal: Mas a maquina pode ficar associada a conta bancária do 

De. 

23/03/22, 22:26 - Joaquim Carvalhal: ou Andre filho. 

23/03/22, 22:27 - Joaquim Carvalhal: Voces tem que repassar atempadamente os valores para 

pagamento  

de salários e outros compromissos. 

23/03/22, 22:28 - +351 916 298 740: Então vamos pesquisar melhor sobre esse assunto e falar 

com o sr  



magarao, ele hoje disse que podíamos ter as contas pessoais mas que a máquina tinha que ficar 

associada a  

sua conta bancária 

23/03/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Que tenham o meu CNPJ 

23/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Claro que não. (julgo eu) 

Não vejo nenhuma relação entre o recebimento de dinheiros e o pagamento de algo.  

Alias, voces podem receber tudo a dinheiro e  depois podem comprar tudo a dinheiro e pagar 

salários em  

dinheiro também. 

23/03/22, 22:34 - Joaquim Carvalhal: Não existe uma obrigatoriedade que seja em cheques 

24/03/22, 18:08 - Andre Neto: Boa tarde, hoje tivemos em casa do Sales e tivemos a falar com 

a filha dele.  

Ela está disponível para fazer folgas na pousada, foi ela que se ofereceu. Está já a trabalhar 

noutras folgas  

numa outra pousada e a cunhada do Sales está a dar-lhe formação. Pensamos ser boa ideia porque 

é de  

confiança o que é mais importante e já esta há umas semanas a trabalhar com software de 

reservas como o  

que vamos usar 

24/03/22, 18:09 - Andre Neto: Perguntamos a mulher do Sales se também não conhecia 

nenhuma  

camareira, mas ela acha que não. Entretanto metemos um anúncio no Facebook para essas 

mesmas  

funções e recebemos já alguns currículos, vou anexar aqui na conversa 

24/03/22, 18:11 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

24/03/22, 18:11 - Andre Neto: https://www.facebook.com/cassia.machado.752 

24/03/22, 18:12 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

24/03/22, 18:31 - Joaquim Carvalhal: Essa Cassia e para Recepção ou camareira? 

24/03/22, 18:33 - Joaquim Carvalhal: Esta da Mangueira devem tentar com a Roseli se a conhece 

24/03/22, 18:33 - Andre Neto: Para camareira. Ela em pousada tem experiência de camareira 

1 ano e  

serviços gerais em pousada também de 3 anos. Falta saber as tarefas inclusas nesses “serviços 

gerais” 



24/03/22, 18:34 - Andre Neto: Sim ela deve conhecer, vou pedir a Inês para enviar mensagem. 

24/03/22, 18:34 - Joaquim Carvalhal: O porte da Cassia é mais para recepção. 

24/03/22, 18:34 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxx 

24/03/22, 18:35 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxx 

24/03/22, 18:35 - Joaquim Carvalhal: Fiquei com a ideia que a Thaiane disse que a camareira de 

la estava  

disponível para ficar com voces. 

24/03/22, 18:35 - Joaquim Carvalhal: Ja pensaram em falar com ela 

24/03/22, 18:35 - Andre Neto: Pois, tínhamos que conversar com ela ( a Cássia) para perceber. 

24/03/22, 18:36 - Andre Neto: Nós já enviamos mensagem mas a Thaiane ainda não passou o 

contacto, até  

é o nosso plano A . Porque a camareira da thaiane para além de camareira ajuda no café da manhã 

também 

24/03/22, 18:37 - Andre Neto: Ela deve estar na dúvida se fica com ela ou não para a sua nova 

pousada 

24/03/22, 18:37 - Joaquim Carvalhal: Sinceramente. Aquele corpo da Cassia na praia, não me 

parece muito  

que tenha sido desenvolvido como camareira em limpesas gerais ou a passar a ferro e por ai fora, 

24/03/22, 18:38 - Joaquim Carvalhal: Mas devem tentar saber com a Thaiane isso mesmo, Se 

vai leva-la ou  

não 

24/03/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Todas as pessoas que trabalharam connosco em Paraty, 

vinha da  

indicação de alguem 

24/03/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Quanto a filha do Sales é uma boa aposta. Devem tentar 

chegar a um  

acordo, 

24/03/22, 18:44 - Andre Neto: Pois não sei . Ela tem 4 anos de experiência no ramo, pelo que 

diz no  

currículo 

24/03/22, 18:44 - Andre Neto: A da tal Tula da mangueira acho que é este perfil: 

24/03/22, 18:44 - Andre Neto: https://www.facebook.com/tula.campos.1 



24/03/22, 18:45 - Andre Neto: O problema é que como ninguém conhece pessoas disponíveis, é 

melhor  

tentarmos arranjar por este meio.  

Enviamos agora outra mensagem a Thaiane, vamos esperar pela resposta dela. 

24/03/22, 18:51 - Joaquim Carvalhal: Voces tinham aquela que enviou o currículo para a Roseli 

e morava  

perto da feirinha da laide.  

Vcs chegaram a falar com ela, (laide)se a conhecia. 

 

 

Esta Tula--- tentem perguntar a Roseli, porque no perfil dela consta que é evangélica e 

Bolsonarista. 

 

A cunhada do Sales pode conhecer alguma camareira.  

 

Não devem se esquecer de diaristas. Pode ser preciso. 

24/03/22, 18:51 - Joaquim Carvalhal: Vejam o Teteco e Rafael 

24/03/22, 18:53 - Andre Neto: Não chegamos a perguntar porque a Roseli também não a 

conhecia, foi pelo  

Facebook se não me engano.  

A tal Tula já perguntei a Roseli, vamos espera para ver o que diz 

24/03/22, 18:53 - Joaquim Carvalhal: Tentem o Marquinho mecânico, O Andre pai tem o contato 

dele. 

Ele é pastor numa igreja. 

De repente ele conhece alguém, 

 

Falem ao Zandes, pode ser que conheça alguem. 

24/03/22, 18:55 - Joaquim Carvalhal: O Marquinho mecanico, liguem para ele e digam que são 

netos do  

Joaquim da pousada Aurora.  

Ou se forem la pessoalmente, o Andre pai sabe onde é. 



24/03/22, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Tentem o Andre Toledo Ele é ligado a igreja.  Pode 

conhecer alguém. 

Esse pessoal e muito ativo em grupos de zap 

24/03/22, 18:59 - Joaquim Carvalhal: Vão pessoalmente falar com a Alaide na feirinha. 

 Ela conhece muita gente em Paraty. 

24/03/22, 19:01 - Andre Neto: Boa tarde Sr teteco . Desculpe incomodar , por acaso você 

conhece alguma  

camareira que esteja disponível para trabalhar na pousada Aurora ?  Abraço 

24/03/22, 19:01 - Andre Neto: Boa tarde!  No momento não, mas posso lhe ajudar, vou ver se 

consigo, não  

é fácil achar alguém que tenha disposição e compromisso. Vou divulgar aqui!  Abs!! 

24/03/22, 19:03 - Andre Neto: Ok vamos tentar falar com eles e passar na feira a ver se surge 

alguém 

24/03/22, 19:03 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Bom inicio. 

24/03/22, 19:27 - Joaquim Carvalhal: Falem ao Magarão Pode conhecer alguem. 

24/03/22, 19:41 - Joaquim Carvalhal: Podem também pensar em contratar camareiras em Part 

time. Muito  

útil no período da tarde, com limpezas e tratamento de roupas. 

24/03/22, 20:17 - +351 916 298 740: Sr Joaquim boa tarde, o sistema migranteweb está com 

erro, tento  

submeter a documentação e não é possível.  

Já contactei a central, pediram para enviar print do erro e enviar por email, segunda feira tenho 

uma  

resposta(supostamente). 

Tendo em conta que os meus 90 dias terminam a 29 de abril não sei se vou conseguir estar legal 

a tempo 

24/03/22, 20:20 - Joaquim Carvalhal: Ainda falta muito tempo. 

Depois tem o vosso casamento. 

Ponha o Andre filho atento a pedir a nacionalidade quando for possível. 

Va tentando, mas isto é Brasil. 

Quando tudo por ai estiver certinho, é hora de sair dai. 

Se estiver tudo muito bagunçado é um claro sinal que tudo vai dar certo. 



24/03/22, 20:48 - Andre Neto: Pelo casamento não dá tempo até porque a Inês precisa ser 

chamada por  

reunião familiar e esse teria de ser eu pelo que entendi. Mas como fui chamado também perco o 

direito de  

a chamar.  

Vamos tentar de novo amanhã e na segunda feira, mas vai ser preciso alguma sorte pois a data 

vence em 31  

de abril. 

24/03/22, 20:58 - Andre Neto: 29, enganei-me 

24/03/22, 20:59 - Andre Neto: Mas vamos tentar com o casamento, pode ser que facilitem. 

O Sr Oswaldo hoje mandou mensagem a dizer que é dia 6 de Abril em princípio 

24/03/22, 21:11 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Por isso eu aposto no pedido de naturalização do Andre filho por ser neto de brasileiro onde a 

autorização é  

direta por força da Lei federal- Nesse caso voces ja estavam casados e baralhavam tudo.  

 

Mas voltando ao vosso casamento.  

Ja pensaram convidar os vossos familiares e amigos para seguirem a cerimonia on line ao vivo. 

Colocam o vosso IBAn e cada um faz uma transferência para voces.  

Tudo que vier é lucro. 

 

Pensem nisso. 

24/03/22, 21:42 - Andre Neto: É a melhor ideia tendo em conta o tempo que temos . 

 

Sim já conversamos e vamos fazer isso. Tenho de pedir é ao Oswaldo para filmar no meu 

telemóvel 

24/03/22, 23:08 - +351 916 298 740: Sr Joaquim a D Roseli não vai conseguir passar na pousada 

no dia 31  

pq a patroa dela vai para França nesse dia, está disponível no dia 1 para confirmar o estado dos 

itens do  

inventário 

25/03/22, 07:26 - Joaquim Carvalhal: O Inventario vai ser feito dia 31 (se tiver hospedes no 

final do check  



out) ou dia 1 de abril.< 

25/03/22, 07:29 - Joaquim Carvalhal: De repente era preferível ela retirar os pertences dela 

primeiro e ficar  

responsável durante o dia todo de 31 e dar início a entrega da pousada numa hora a combinar do 

dia 1- 

sexta-feira. 

Caso voces decidam por esta modalidade, eu mesmo faço esta proposta para ela. 

25/03/22, 16:39 - Andre Neto: Por nos pode ser mesmo dia 31 porque os hóspedes saíem as 12h 

e a thaiane  

vai fazer as mudanças já a partir de 28. Quanto mais cedo melhor mas se também for só dia 1 

não há  

problema nenhum claro. Ou até mesmo dia 31 de noite 

25/03/22, 17:19 - Joaquim Carvalhal: Só para terem em atenção. 

O inventario só deve ser feiro a partir que todos os objetos dela sejam retirados, Não é fiável 

inventariar e  

sair objetos, pode causar confusão. 

Por outro lado, a conferencia das existências da pousada tem que ser conferidas ponto por 

ponto, seguindo  

as linhas do inventario. Isto demora tempo. Se for feito as pressas, umas das partes pode ficar 

prejudicada. 

Vejam se será mais fiável fazer no dia 1, logo pela manhã de forma que permita o acesso ao 

Almir ao andar  

de cima. 

No dia 1, vocês já tem a Roseli, uma pessoa a mais para apoio do inventário. 

Para mais, o dia 31 até a meia noite esta dentro do último dia do contrato. 

Ponderem e façam o que não implique confusões. 

25/03/22, 17:57 - Andre Neto: Ok entendemos, realmente ela dia 31 está no direito de ficar 

até que hora  

lhe apetecer. Será melhor começar dia 1 então 

25/03/22, 17:59 - Andre Neto: Agora temos é de ver como a thaiane prefere , entregar as 

chaves dia 1 pela  

manhã ou então 31 já de noite. Como ela preferir 



25/03/22, 18:10 - Joaquim Carvalhal: As chaves só podem ser entregues com a verificação do 

inventario,  

porque antes da contagem e saber o estado de funcionamento não é possível tomar posse. 

26/03/22, 08:58 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Antes de responder no dia 28 de março,  a sua proposta de bens que pretende vender, estou 

com uma  

dúvida sobre se o conjunto de bancos de madeira que pede R$ 1.000,00 , é o mesmo jogo com 3 

cadeiras e  

mesa de eucalipto que pediu R$ 1.000,00 em outubro de 2021. 

 

Posso pedir aos meus netos para irem a pousada e me enviarem fotos deste lote? 

Obrigado 

26/03/22, 14:47 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, deixa eu vê em nossas mensagens anteriores, 

mas creio que  

sim. 

26/03/22, 14:47 - Joaquim Carvalhal: Esse 

26/03/22, 14:47 - Joaquim Carvalhal: Esse e tem uma mesinha 

26/03/22, 14:47 - Joaquim Carvalhal: Sim, eles podem ir lá 

26/03/22, 14:47 - Joaquim Carvalhal: Entenderam esta sequencia de mensagens? 

26/03/22, 15:14 - +351 916 298 740: Boa tarde, sim 

26/03/22, 15:24 - Joaquim Carvalhal: Então preciso destas fotos para saber quais são os moveis 

em causa.  

Peçam a ela se podem la ir e aproveitam para conversarem com que la esta. 

 

Já tentaram saber se a tal funcionaria vai com ela ou vai ficar disponível? 

É muito importante. 

 

outra coisa. 

Sabem se ela ja tem uma pousada para trabalhar ou é apenas a casa dela.? 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Oi thaiane tudo bem ? ?? 

Aquela sua camareira que falou, sabe se sempre tem interesse em trabalhar connosco? 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Oi Inês 



26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Ela irá fazer uma cirurgia por isso não ti passei o contato 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Segue contato dos vigias 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: ??2 contatos.vcf (ficheiro anexado) 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Contato do jardineiro 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: ?Andre Jardim.vcf (ficheiro anexado) 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Lavanderia 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: ?Lavanderia Bruna.vcf (ficheiro anexado) 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Ar condicionado 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: ?Thiago Garrido Ar condicionado.vcf (ficheiro anexado) 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Pode me passar também o contacto da pessoa que faz a 

manutenção  

do site por favor? 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Manutenção? 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Sim vc me falou que ele faz as alterações no site 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Para mudar as fotos, o texto de apresentação etc 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Ok 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: ?Felipe Site.vcf (ficheiro anexado) 

26/03/22, 15:27 - +351 916 298 740: Obrigada!!! 

26/03/22, 15:29 - +351 916 298 740: Pelo que percebemos na conversa com eles eles já têm 

outra pousada 

26/03/22, 15:30 - Joaquim Carvalhal: Ok- 

Quanto a camareira, ja não podem contar com ela. 

Os restantes tentem descobrir os perfis no face e me enviem. 

 

Quanto as fotos dos tais moveis, aproveitem e vão ate lá, mas convém avisar que estão indo. 

Pode ser? 

26/03/22, 15:31 - +351 916 298 740: Quando formos eu aviso a thaiane 

26/03/22, 15:32 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Se tiverem perfiz no face é muito importante. 

Depois digam algo, 

Mas não se esqueçam que eu tenho que enviar para a Thaiane algo até ao dia 28 próximo 



26/03/22, 15:34 - +351 916 298 740: Vamos tentar ir hoje 

26/03/22, 15:36 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Devem agilizar a contratação de (pelo menos) uma camareira. Ja viram o grau de dificuldade. 

26/03/22, 15:37 - +351 916 298 740: O sr sales e a esposa ficaram de falar com  a Sheila, pode 

ser que  

tenham referência de alguém 

26/03/22, 15:38 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

26/03/22, 15:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 15:45 - +351 916 298 740: Filipe Site 

26/03/22, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Quando voces ouvirem os termos "veja bem" ou "na 

verdade", as  

coisas implicam custos. 

 

Mas estes custos de hospedagem é normal.  

Os contatos serão mantidos exceto, algum celular ou whatsapp, que deve ser um outro. Não sei 

se o vosso  

celular é pre pago ou não. Depois me digam 

26/03/22, 16:29 - Joaquim Carvalhal: Mas antes de voltarem a falar com o Filipe  eu precisava 

de falar com  

ele sobre o domínio Porque o Teteco vai ter que passar para o meu nome.  

Mas devem ver as alterações que pretendem antes de eu falar com ele. 

Anuidade de 360 reais hospedagem  40 reais de domínio. 

 

No computo o valor por ele pedido não esta caro. 

Não posso afirmar mas a minha hospedagem de site, fica mais ou menos nesse preço. 

26/03/22, 16:30 - +351 916 298 740: Pois eu não percebi a parte de cobrar pelo domínio 

26/03/22, 16:30 - Joaquim Carvalhal: Dominio é o valor que se paga a uma entudade internacional 

Vou ver se descubro aqui o link 

Um momento 

26/03/22, 16:32 - Joaquim Carvalhal: Usem este endereço https://who.is/ 

depois digitem o nome do site www.aurorapousada.com  

Vai aparecer todas as informações do domínio. 



26/03/22, 16:33 - Joaquim Carvalhal: *www.aurorapousada.com.br 

26/03/22, 16:34 - Joaquim Carvalhal: Onde aparece  

owner:       adenicio dos remedios 

 

vou pedir ao Teteco ( adenicio dos remedios) para passar para o meu nome. 

26/03/22, 16:56 - +351 916 298 740: Mas passando para o seu nome eu tenho que pagar os 40 

reais do  

domínio? 

26/03/22, 16:59 - Joaquim Carvalhal: Claro. É obvio. 

Como a Thaiane paga (sempre pagou) o domínio que esta em nome do Adenicio dos Remedios. 

26/03/22, 17:06 - Joaquim Carvalhal: Muitas outras coisas que estão em meu nome, serão 

usadas e pagas  

por voces. Esta é uma delas. 

Neste caso o domínio www.aurorapousada.com.br é uma propriedade inteletual que esta 

vinculada no  

contrato com a Thaiane, pertença da pousada Aurora. A utilização e pagamento é da competência 

do parte  

arrendatária. 

 

Ou seja. 

 

Tudo que a Thaiane tinha como pagamentos referente a pousada, voces terão de igual forma. 

Claro que vai haver alguma tolerância, desde que fundamentada. 

26/03/22, 17:13 - +351 916 298 740: Ok claro só não tinha percebido se mudar para o seu nome 

invalidava  

o pagamento 

26/03/22, 17:14 - Joaquim Carvalhal: Não existem almoços grátis. 

 

Este pagamento é feito a uma entidade internacional. 

26/03/22, 17:14 - Joaquim Carvalhal: Não se esqueçam da fotos de voces tres. 

26/03/22, 17:14 - Joaquim Carvalhal: Para ser colocada no site 

26/03/22, 17:15 - Joaquim Carvalhal: E claro depois no face, 



26/03/22, 17:17 - Joaquim Carvalhal: No site é para permanecer, 

No face depois pode passar para o arquivo de fotos, mas inicialmente, deverá constar no topo. 

 

Um dia eu explico porque esta atitude . 

26/03/22, 17:18 - +351 916 298 740: Sim mas queremos tirar a foto na pousada, achamos que 

fica mais  

bonito com a pousada de fundo 

26/03/22, 17:18 - +351 916 298 740: Pode ser? 

26/03/22, 17:18 - +351 916 298 740: E combino com o Filipe no dia 1 fazer as alterações 

26/03/22, 17:19 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Mas depois tem que haver tempo para o Filipe, adicionar. 

Nem sempre estão disponíveis. 

Podem avisa-lo que brevemente vou entrar em contato com ele para que se faça essa mudança 

de nome de  

proprietário do domínio. 

26/03/22, 17:21 - +351 916 298 740: Ah e o nosso número e pre pago esqueci me de dizer 

26/03/22, 17:28 - Joaquim Carvalhal: Deve-se colocar um celular agregado a pousada e que não 

esteja  

sujeito a mudança.  

Vou optar pelo mesmo critério que utilizei para telefone fixo. 

 

Quando puderem vejam a documentação necessária para se ter um celular com assinatura em 

nome da  

pousada ou seja, em meu nome. 

Toda a despesa inicial será de minha responsabilidade, depois a utilização mensal será da parte  

arrendatária. 

26/03/22, 17:29 - Joaquim Carvalhal: Nao foi feiro no primeiro arrendamento com a Thaiane, 

porque o zap  

ainda não tinha a relevância que tem hoje. 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 21:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

26/03/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: Estes artigos interessam a voces ou não tem o valor que 

ela pede? 

26/03/22, 22:27 - +351 916 298 740: Interessam porque não temo decoração para a zona do 

jardim.  

 

Achamos que valem o valor porque bancos dessa grossura e dessa madeira não arranjamos mais 

barato  

mas, estão um pouco deteriorados, provavelmente a longo prazo vamos ter problemas na zona 

em que a  

madeira está a abrir perto dos parafusos. Podemos tentar que ela baixe o preço por esse motivo 

26/03/22, 22:30 - Joaquim Carvalhal: Sem problema 

Ja tinha dito que estes artigos e o jardim vertical, seria uma aquisição da pousada para a 

pousada. Não tem  

a haver com voces. 



porem so quero saber se tem mes, 3 cadeira e por ai fora. Ela em outubro faz uma descrição 

agora faz  

outra. apenas mantem o mesmo valor. 

Vou ver se ela se manifesta, caso contrario eu lhe pergunto. 

26/03/22, 22:44 - +351 916 298 740: A thaiane não estava lá, só avisou a recepcionista que 

íamos 

26/03/22, 22:44 - +351 916 298 740: Também não conseguimos falar com ela 

26/03/22, 22:46 - +351 916 298 740: Nós ficamos na dúvida de qual mesa seria, se é a que lhe 

enviei ou se é  

a do lavatório que ela mandou foto desta vez. Se a mesa for o lavatório temos que ter em atenção 

que ela  

nos vai cortar a água do jardim 

26/03/22, 22:46 - +351 916 298 740: Ela deixa nos a luz e não pagamos a mais por isso, mas a 

aguda ela  

disse que ia cortar porque não conseguia controlar o nosso gasto e o dela. Para ter água no jardim 

temos  

que fazer a ligação com a água da pousada 

26/03/22, 22:48 - Joaquim Carvalhal: Mas a agia estava no contrato inicial? 

26/03/22, 22:49 - +351 916 298 740: Ela explicou que tinha falado com o senhor em relação à 

luz e que  

concordou não pagarmos mais por isso. Nunca ouvi falar da água 

26/03/22, 22:51 - Joaquim Carvalhal: Quando o Zandes for ai, devem lhe colocar qual a melhor 

forma de  

ligar a agua da pousada ao ponto de rega desse jardim 

26/03/22, 23:11 - +351 916 298 740: Sim vamos falar com ele.  

 

A thaiane também voltou a falar que quer fazer parceria com pousada. Nós ainda não demos uma 

resposta. 

Parece nos bem vender café da manhã 

Os hóspedes dela usarem o bar e a piscina ainda estamos na dúvida 

26/03/22, 23:13 - +351 916 298 740: Também falou que se quiséssemos que nos alugava a casa 

26/03/22, 23:14 - +351 916 298 740: Achamos estranho porque supostamente ela ainda tinha 

o contrato  



com a proprietária 

26/03/22, 23:22 - Joaquim Carvalhal: Não vejo problemas de voces aceitarem servir os 

hóspedes dela,  

Façam o vosso preço de cada serviço e passem a ela. 

 

Quanto a alugar a casa, não devem achar estranho, Tudo é possivel em Paraty. 

Mas não devem mostrar interesse.,  

A melhor resposta que podem dar é :  

Quem sabe um dia possamos alugar, mas no momento vamos ficando na casa do Andre pai. 

Vai chegar um momento que ela vai propor voces tentarem fazer um contrato direto com a 

proprietária,  

paraela se livrar destas despesas. 

 

Voces sabem se ela ja tem alguma pousada alugada 

26/03/22, 23:25 - +351 916 298 740: Ela disse que tinha outro negócio mas que o senhor que 

alugou não  

era certo, estava sempre a dizer “vou ver” “depois digo alguma coisa”…. Que não era tao certo 

como o sr  

Joaquim. 

Disse que ia levar os tabuleiros e as coisas que nós não quiséssemos para usar… 

Portanto achamos que é outra pousada 

26/03/22, 23:26 - Andre Neto: Assim como alguns dos funcionários também 

26/03/22, 23:27 - Joaquim Carvalhal: Entendi. 

Pensei que ja tinha tudo acertado.  

Quando tiver ela vai propor a entrega da casa para voces, junto a senhoria. 

Tudo a seu tempo. 

26/03/22, 23:29 - +351 916 298 740: Sim também achamos isso 

27/03/22, 15:01 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

27/03/22, 15:02 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

27/03/22, 15:03 - Joaquim Carvalhal: Bons dias. 

Tenho o texto preparado para enviar a Thaiane. Por favor, quando puderem façam a devida 

revisão,  



correção e digam se querem adicionar mais pontos ao mesmo. 

 

---------------------------------- 

Bom dia Thaiane. 

    

 Analisei os artigos que colocou a venda para a minha consideração e posso apenas me decidir 

pelo jardim  

tropical. Isto porque a sua retirada provocaria um custo de retirada e o reparo e pintura da 

parede que o  

suporta. 

 

Outro item que pode me interessar são os bancos de madeira, mesa e 3 cadeiras, mas mesmo 

com fotos  

tiradas e enviadas, não consegui identificar quais são. 

 

O ombrelone também interesse.  

 

Assim, concretamente posso me comprometer em ficar com estes itens acima citados, 

dependendo do  

valor total que possa aceitar. 

 

Quanto aos restantes artigos, apenas terão significado depois de se efetuar a conferencia das 

existências da  

pousada Aurora, constantes no documento anexo ao contrato intitulado “inventario de bens e 

utensílios”.  

Porque deste bens ofertados, na quase sua totalidade, são bens constantes das mesmas. 

 

Neste ato de conferencia dos bens e utensílios bem como o estado de conservação  de cada 

item, convinha  

que existisse a assinatura deste ato da Srª. Rosilda Duarte e das restantes presentes na 

qualidade de  

testemunhas. 

 



Desta forma, poderíamos posteriormente chegar a um entendimento de um encontro de contas, 

sobre os  

valores a serem pagos quer a uma parte, quer a outra. 

 

Esta minha proposta é baseada na confiança existente entre as partes, demonstradas durante 

estes últimos  

anos. 

 

Abordando um outro ponto deste tema, e porque o final do contrato se dará a 00h00 do dia 31 

de março,  

quinta-feira, pergunto-lhe se pretende fazer apenas a entrega da pousada bem como a 

conferencia das  

existências no dia 1 de abril, sexta-feira, em hora matinal a combinar.  

 

Aguardo a sua análise e o seu retorno as minhas propostas e fique a vontade para a colocação 

de contra  

propostas. 

27/03/22, 15:04 - Joaquim Carvalhal: jardim vertical 

27/03/22, 17:30 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

27/03/22, 17:31 - +351 916 298 740: Boa tarde, sim é isso 

27/03/22, 17:33 - Joaquim Carvalhal: Ok 

27/03/22, 17:33 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxx 

27/03/22, 17:34 - Joaquim Carvalhal:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=474156351163578&set=a.287168596529022 

27/03/22, 17:34 - Joaquim Carvalhal: Operação do Procon em Paraty. 

 

No SUPERMERCADO CARLÃO , foram descartados mais de 200 kg, e no REDE MARKET, mais 

de 16 kg, entre  

eles Carnes diversas, frios, doces prontos e alimentos em conserva impróprios ao consumo. 

27/03/22, 17:43 - +351 916 298 740: Ok, as alterações que vamos fazer é no texto de 

apresentação,  

algumas fotos e email. 



 

Gostaria de saber se está disponível para dia 1 ou 2 de abril fazer estas mudanças no site.  

 

Brevemente o sr Joaquim vai entrar em contato com o senhor para fazer a mudança do 

proprietário do  

domínio. 

Gostaria de saber também em que dia tenho que efetuar o pagamento anual de 400R$ 

 

Olá bom dia. 

As informações para serem alteradas pode ser enviadas para o email ferrazy@live.com 

Assim já coloco na programação de tarefas. 

 

O valor já está vencido. Quando conseguem efetuar o pagamento? 

27/03/22, 17:56 - Joaquim Carvalhal: Também é necessário muar o contato do zap la existente 

WhatsApp  

(24) 99262-556. Deve ser da Thaiane 

27/03/22, 17:58 - Joaquim Carvalhal: Voces sabem os docs necessarios para um n- de celular 

sem ser pré  

pago? 

27/03/22, 17:59 - Joaquim Carvalhal: *para comprar um cartão sem ser pre pago 

27/03/22, 18:00 - +351 916 298 740: Sim, a situação e a seguinte. O nosso telemóvel só dá para 

um cartão.  

Existe um no inventário mas eu não sei se é recente e dá para utilizar o whatsapp 

27/03/22, 18:02 - Joaquim Carvalhal: Pois tem que se ver essa situaçõ, Mas se existir , o que 

não acredito,  

deve ser antiquíssimo. 

Mas podem um de voces usar na mesma esse novo nº de celular da pousada e para o vosso uso 

particular, a  

priori não vejo inconveniente e não existiria novos investimentos, 

27/03/22, 18:03 - Joaquim Carvalhal: Caso contrario tem que adiquiir um outro e passam a andar 

com dois  

ou comoram um de dois cartõe o que vai uma pipa de massa 



27/03/22, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Muitas soluções podem ser temporarias e como vão para 

a frente  

ganhando "grana" é mais facil o investimento 

27/03/22, 18:07 - +351 916 298 740: Ok amanhã vamos comprar um 

27/03/22, 18:12 - Joaquim Carvalhal: O cartão é um investimento meu. Sabem qual a 

documentação que é  

precisa. 

 

O celular vejam se conseguem algum em 2ª mão para o efeito. Nem sei se existe por ai e se é 

confiável.  

Quem sabe se o Sales conhece algum circuito. 

O Sales gosta de ser procurado para auxiliar. Voces não se acanhem. 

27/03/22, 18:17 - Joaquim Carvalhal: Estava teclando com o sales e lhe perguntei sobre venda 

de celular em  

segunda mão. 

 

Vou deixar a qui a resposta dele. 

Tem uma loja que consertar e sempre tem algum a venda próximo de casa e próximo do Luiz ok! 

27/03/22, 18:23 - +351 916 298 740: Não sabemos bem qual a documentação necessária mas 

posso  

perguntar amanhã pelo chat da claro 

27/03/22, 18:25 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Depois deem o retorno, porque qualquer coisa o Sales tem o meu RG (acho que sim) e um 

comprovante de  

endereço julgo que o meu CNPJ deve servir.  

E este numero ja deve constar nestas alterações do site 

27/03/22, 18:26 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Sobre as modificações do site 

Atentem ao seguinte. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ainda sobre mudanças no site 



Alem do contato do zap, tem ainda de mudar no site o seguinte: 

 no canto superior direito 

o símbolo do Instagram que vai direito para ela. 

https://www.instagram.com/pousadaauroraparaty/ 

e o do facebook vai direto para esta pagina que ontem o contato do zap dela.  

https://www.facebook.com/aurorapousada/ 

27/03/22, 18:29 - +351 916 298 740: Ok, além disso precisamos de mudar o texto também não 

é? A explicar  

a história da pousada e a dizer que somos portugueses? 

27/03/22, 18:32 - Joaquim Carvalhal: Exato, mas esse custo se houver eu suporto 

27/03/22, 18:40 - +351 916 298 740: Ok vamos tentar escrever 

27/03/22, 18:43 - Joaquim Carvalhal: Ja viram aquele antigo texto que a pousada tinha em 2008 

sobre --  

familiar. 

Quanto ao texto não se preocupem, para agora não deve ser necessário. 

o interessante e a imagem de voces os tres. 

Porque o pessoal fixa a imagem e ignora as letras. Principalmente no Brasil 

27/03/22, 18:45 - Joaquim Carvalhal: Ou como dizem os experts em montagem de sites. 

As imagens falam por si. 

27/03/22, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Volando ao texto da vossa foto, não se torna necessário 

para agora. 

Se eu não conseguir eu aviso. Quero apenas uma linha no máximo duas. 

preciso é dde mais que uma foto de voces para escolha. 

27/03/22, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Voces os 3 

27/03/22, 19:33 - +351 916 298 740: Sim vamos colocar esse 

27/03/22, 19:34 - +351 916 298 740: Ok vamos tirar e enviamos para aqui 

27/03/22, 19:38 - +351 916 298 740: O Facebook a thaiane pediu me hoje para ir seguir a 

página e vai nos  

fazer a passagem portanto a hiperligacao é a mesma.  

Só temos que alterar a do instagram 

27/03/22, 19:39 - Joaquim Carvalhal: Não entendi a primeira parte do face 



27/03/22, 19:40 - +351 916 298 740: Ela vai nos passar o Facebook, vai ficar connosco. Quando 

nos der a  

palavra passe temos que alterar as fotos.  

A hiperligacao do site da pousada para o Facebook é a mesma 

27/03/22, 19:40 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Quando vai dar este palavra passe e quais fotos 

27/03/22, 19:41 - Joaquim Carvalhal: Tem que me avisar quando isto estiver ok do face, porque 

assim eu  

atraso o envio da minha proposta para ela. 

27/03/22, 19:43 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/03/22, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Por causa do logo é isso. 

Por isso a vossa foto dos 3 será fundamental nesta fase inicial 

27/03/22, 19:44 - Joaquim Carvalhal: Mas se estiver mais um dia esta foto, se ela tiver alguma 

reserva e la  

deve passar a msg. 

Digo eu 

27/03/22, 19:46 - +351 916 298 740: Penso que sim mas estou a conversar com ela, estou a 

espera que me  

diga o dia que nos vai dar a palavra passe 

27/03/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: Ops. Temos tempo. 

è so para saber e não enviar agora nem amanha de manha a minha proposta. 

Este facebook é muitio importante, mias que o site. 

27/03/22, 19:55 - +351 916 298 740: Vamos alterar algumas fotos, no exterior podemos ir 

tirando nos  

primeiros dias, no interior como vai ter o teto novo depois atualizamos as fotos. 

 

Em relação à foto dos 3 o Sr Andre não quer tirar a foto, podemos ser eu e o andre 

27/03/22, 19:56 - Joaquim Carvalhal: Preciso mais da dele que de voces. 

Vou falar com le pode ser? 

27/03/22, 19:57 - +351 916 298 740: Claro 

27/03/22, 19:57 - Joaquim Carvalhal: Ok 

27/03/22, 20:17 - +351 916 298 740: A thaiane vai passar para nos amanhã 



27/03/22, 20:18 - +351 916 298 740: Vou enviar para ela o cnpj para pedir a alteração das 

plataformas de  

reserva 

27/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: Qual a razão social? 

27/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: E quem fica como ADM na booking? Vc ou André? Ou os 

dois 

27/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: Me passa o nome completo por favor 

27/03/22, 20:22 - +351 916 298 740: Amanhã faremos isso ?? 

27/03/22, 20:23 - +351 916 298 740: A razão social é:  

Joaquim Carvalhal LTDA.  

Nome de fantasia: Pousada Aurora 

27/03/22, 20:23 - +351 916 298 740: ? 

27/03/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: Pois. E uma questão de timing. Ela espera a minha resposta 

sobre os  

bens vendaveis e eu também esero que ela faça essa mudança para voces. 

 

A razão social é essa? 

Voces tem o documento que o Magarão enviou ou não? 

27/03/22, 20:25 - Joaquim Carvalhal: Deve estar no grupo de contabilidade. Querem la ir 

verificar? 

27/03/22, 20:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/03/22, 20:27 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/03/22, 20:28 - +351 916 298 740: Joaquim Teixeira Carvalhal LTDA 

Nome fantasia: Pousada Aurora 

27/03/22, 20:29 - Joaquim Carvalhal: Não, Falta o nº do CNPJ 

27/03/22, 20:29 - +351 916 298 740: Isso já lhe enviei 

27/03/22, 20:29 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

27/03/22, 20:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/03/22, 20:34 - Joaquim Carvalhal: E o mesmo nº que voce tinha enviado na imagem anterior 

27/03/22, 20:34 - +351 916 298 740: Sim 

27/03/22, 20:34 - Joaquim Carvalhal: Mas este ultimo é mais completo 

27/03/22, 20:34 - +351 916 298 740: Sim já enviei para a thaiane 



27/03/22, 21:22 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Fico no aguardo do envio da vossa foto, Ja coloquei o problema ao Andre e ainda não obtive 

retorno. 

 

Quando acharem por bem, digam algo-  

Se não fico com a sensação que pedi algo pecaminoso.´ 

Mas tenho a certeza que não 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Ines 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Bom dia 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Telefone do Brasil celular vcs tem? 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Tô c a booking em linha 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: E qual o email eu devo cadastrar na booking? 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Usamos hj o  

pousadaauroraparaty@gmail.com querem continuar usando esse? 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Inês (24) 99263-9475 

André (024) 99268-6202 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Se nos passar o email sim 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: ?? 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Perfeito 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Vamos passar tudo 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Obrigada querida 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Se precisar de mais alguma coisa eu aviso 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Sobre as contas de luz e água me de uma posição se 

precisa que eu vá 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Dia 1 sexta irei viajar e só retorno dia 5 de abril 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Preciso por favor de uma fatura da água e da luz (onde 

aparece n. de  

instalação e o cpf/cnpj associado). Vou tentar fazer a alteração online sem precisar de irmos lá. 

Se me  

conseguir enviar ainda hoje tento fazer a alteração 

28/03/22, 14:05 - +351 916 298 740: Consigo sim 

28/03/22, 14:20 - Joaquim Carvalhal: Vou sair e so mais tarde estarei de volta 



Ate + 

28/03/22, 15:36 - Joaquim Carvalhal: Esse email que ela cedeu para voces, deve também dar a 

senha e  

depois voces mudam. 

28/03/22, 15:37 - +351 916 298 740: Certo. Uma pergunta a conta da água e da luz fica em 

nosso nome ou  

no seu cnpj? 

28/03/22, 15:41 - Joaquim Carvalhal: Pode ficar no vosso (uma em cada) se for aceite. 

Desta forma voces ficam com um comprovante de residência para efeitos futuros. 

28/03/22, 15:42 - +351 916 298 740: Mas as faturas vão dar para ser declaradas nas despesas 

da empresa? 

28/03/22, 15:45 - Joaquim Carvalhal: Julgo que não. 

Mas como vai ser transitório ate que voces consigam legalizar uma firma, julgo que não há 

problema.  

Mas devem fazer esta pergunta ao Magarão. (talvez no grupo é melhor) 

Ele melhor que ninguém pode informar. 

28/03/22, 15:46 - Joaquim Carvalhal: Sobre o face, como está. 

28/03/22, 15:46 - +351 916 298 740: Já estamos como administradores 

28/03/22, 15:46 - Joaquim Carvalhal: ja mudaram a password 

28/03/22, 15:48 - +351 916 298 740: Não precisei ficou associada a password do meu Facebook, 

já tirei a  

thaiane de administradora só estou eu e o andre 

28/03/22, 15:50 - Joaquim Carvalhal: Mas deve colocar uma gestão a parte. 

Este acesso deve ficar aberto para voces e para mim. 

Todas as redes (face+inst+etc) deve ficar com gestão emoresarial. 

28/03/22, 15:53 - +351 916 298 740: A thaiane ligou ainda precisa de ser administradora do 

Facebook para  

desvincular algumas coisas . Ela depois da me o ok para eu poder tirar ela. Depois adiciono o 

senhor  

Joaquim também 

28/03/22, 15:54 - +351 916 298 740: Ela vai ficar vinculada até 4 de abril 

28/03/22, 15:54 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



28/03/22, 15:57 - Joaquim Carvalhal: Mas o face se ficar vinculado na sua conta particular, qual 

a maneira  

de outra pessoa entrar e entrar. 

28/03/22, 15:57 - +351 916 298 740: Qualquer pessoa que eu adicione como administrador pode 

entrar  

com a passe do seu Facebook 

28/03/22, 15:58 - +351 916 298 740: Quando adicionar o senhor Joaquim tem acesso à página 

e entra com  

a sua palavra passe 

28/03/22, 15:59 - +351 916 298 740: Qualquer administrador pode fazer alterações e adicionar 

e eliminar  

administradores. 

Se eliminar algum administrador ele deixa de ter acesso à página 

28/03/22, 16:00 - +351 916 298 740: Vou adiciona-lo. Vai receber uma notificação e tem que 

aceitar 

28/03/22, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Entendi 

28/03/22, 16:04 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

28/03/22, 16:04 - +351 916 298 740: Inês 

28/03/22, 16:04 - +351 916 298 740: A conta de luz está na empresa antiga 

28/03/22, 16:04 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 16:05 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

28/03/22, 16:07 - +351 916 298 740: Ainda está em nome do teteco mas penso que não vou ter 

problemas  

em alterar 

28/03/22, 16:08 - Joaquim Carvalhal: Claro que não. Em Paraty tudo é feito de uma forma 

contraria. Quem  

fizer tudo certinho, como nos estamos educados aqui, não consegue nada. 

E o teleone da pousada ainda deve estar em meu nome. 

28/03/22, 16:09 - Joaquim Carvalhal: As coisas só funcionam num caos. 

28/03/22, 16:15 - Joaquim Carvalhal: Concordam que desta forma, ao terem o vosso nome na 

agua e luz,  

vai favorecer a comprovação de residência em todos os organismo que necessitarem. 

28/03/22, 16:17 - +351 916 298 740: Sim mas só vai servir após a primeira fatura 



28/03/22, 16:17 - +351 916 298 740: Sem fatura não temos como comprovar 

28/03/22, 16:18 - Joaquim Carvalhal: Sem fatura como? 

28/03/22, 16:19 - +351 916 298 740: O comprovativo de residência tem que ser uma fatura da 

água ou da  

luz em nosso nome. Essa fatura demora 1 mês a sair 

28/03/22, 16:20 - +351 916 298 740: O andre utilizou uma fatura do pai com uma declaração 

reconhecida  

em cartório assinada pelo senhor andre a confirmar que ele reside nesta residência. Eu tenho 

que utilizar a  

mesma declaração porque a fatura não chega a tempo 

28/03/22, 16:23 - Joaquim Carvalhal: Pois, mas pode já fazer o pedido da agua que esta em 

nome do  

Teteco. Pode ser que saia antes de um mes. Pode ate o protocolo do pedido servir.  

 

Quanto a sua declaração para qualquer efeito pode e deve pedir o mesmo documento do Andre 

pai para  

voce. 

 

Mas não invalidade de voces ja começarem a ter a luz e agua em nome de cada um 

respetivamente. Porque  

daqui a um mes ou antes voce ja pode ter o primeira fatura em mão. 

28/03/22, 16:23 - +351 916 298 740: Sim já estou a fazer a alteração da titularidade para os 

nossos nomes 

28/03/22, 16:23 - Joaquim Carvalhal: Eu a partir de 1 de abril, posso lhe passar um comprovante 

com o meu  

CNPJ, como voce mora na pousada Aurora Ja pensou nesta alternativa? 

28/03/22, 16:24 - +351 916 298 740: Ahhhh perfeito!! Ainda não tinha pensado nisso 

28/03/22, 16:25 - Joaquim Carvalhal: Ent~~ao. Est~~ao se perdendo nas belezas de Paraty. Eu 

logo avisei. 

28/03/22, 16:25 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxx 

28/03/22, 16:26 - Joaquim Carvalhal: Vou colocar em baixo a pergunta que voces fizeram ao 

Andre  

Magarão. 



e depois vou comentar. 

Pode ser? 

 

""Bom dia senhor Andre tudo bem? 

Colocando a água e a luz no nosso cpf é possível ser declarado como despesa da empresa?  

Obrigada!" 

28/03/22, 16:27 - +351 916 298 740: Claro 

28/03/22, 16:31 - Joaquim Carvalhal: A sua pergunta esta perfeitamente articulada para os 

nossos padrões  

portugueses, deve-se falar europeus. 

 

Mas, este padrão muitas vezes não funciona no Brasil, principalmente em Paraty. 

 

A resposta dele esta correta. Não pode. 

 

Agora vamos coloca.la de outra forma. 

 

Sr. Andre Magarão, a conta da agua e luz pode ficar em nosso nome para efeitos de comprovativo 

de  

residencia e depois passarmos para o nosso CNPJ. 

Ele diaria que sim 

 

Depois perguntariam, tem algum problema com despesas para o CNPJ de Joaquim ,,,,,,. 

Ele diria que não tem problema nenhum. 

 

Por isso, o pessoas responde taxativamente ao que se lhes perguntam. 

28/03/22, 16:34 - Joaquim Carvalhal: Voces terão tempo para verem que ai é tudo ao cotrario- 

por outro lado a contabilidade do meu CNPJ e depois do vosso, não tem aquele rigor como o 

modelo  

portugues. 

Neste meu caso, julgo que existe um teto em que tato faz comprar muito ou pouco, ou ter muitas 

ou  



poucas despesas, o valor do imposto anual é sempre o mesmo. 

 

Podem tirar essa duvida com o Magarão 

28/03/22, 16:34 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

28/03/22, 16:34 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxx 

28/03/22, 16:37 - Joaquim Carvalhal: Quanto a sua residência julgo que posso mesmo a partir 

de agora  

passar o seu comprovante. Veja com o Magarão como sera o teto e o Sales assina logo. 

É tempo que ganha a aprtir de hoje. 

 

vejam o cartão de celular com o meu CNPJ para a pousada. 

Assim já de pode modificar nas paginas do face logo que a Thaiane sair da admnistração. 

28/03/22, 16:37 - +351 916 298 740: Ok, obrigada pelo conselho vou melhorar 

28/03/22, 16:45 - +351 916 298 740: No meu formulário de residência já assinado pelo sr Sales 

(que tem  

que ser entregue ao Ministério do trabalho) está a morada desta casa.  

 

Na altura o sr magarao disse que a morada escrita no formulário tinha que coincidir com o 

comprovativo de  

residência que vai ser entregue na polícia federal. 

 

Podemos avançar mas tenho que pedir ao sr Sales para me voltar a assinar o mesmo documento 

com a  

alteração da morada 

28/03/22, 16:45 - Joaquim Carvalhal: Não em que melhorar. Voce fez a pergunta corretíssima. 

Tem que se adaptar a nova "selva" que vai viver.  

Não perca a sua forma de ser. 

28/03/22, 16:46 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas, Trate de tudo com o Magarão que ja vou 

dar um  

toque ao Sales. Voces mesmo podem oegar as coisas no Magarão e levarem a casa do Sales para 

assinar. 



28/03/22, 16:48 - +351 916 298 740: Os documentos estão todos comigo tenho que alterar no 

computador  

e falo com sr sales para passar lá em casa 

28/03/22, 16:49 - Joaquim Carvalhal: Sim, Se voce fizer sera mais rapido, barato e direto,  

Vou lhe falar neste assunto para ele ficar prevenido. 

28/03/22, 16:54 - +351 916 298 740: Ok obrigada. Quando enviar o comprovante da minha 

residência eu  

passo no sr sales para assinar os dois documentos 

28/03/22, 16:55 - Joaquim Carvalhal: Boas Sales. 

 

Hoje meus netos falaram comigo e e Inês disse que ja tem um documento de residência assinado 

por si.  

Mas o endereço é a casa do Andre. 

Então eu propus a Ines fazer outro documento de residência onde conste o meu CNPJ da 

pousada Aurora,  

dizendo que ela vai passar a morar lá. 

Desta forma quando ela for pedir a carteira de estrangeiro para morar em Paraty, os endereços 

são os  

mesmos. 

 

Neste caso tenho que lhe pedir para assinar por mim na qualidade de meu procurador neste novo  

comprovante de residência na pousada. 

 

A Ines vai combinar consigo a sua disponibilidade para ir ate voe para assinar. 

 

Agradeço essa trabalheira que o meu pessoal esta dando para voce.  

Abç 

Cumprimentos em casa. 

28/03/22, 16:59 - +351 916 298 740: Só para confirmar a morada, vai ser a da pousada: 

Rua tangará n170 

Bairro: Caborê 

23970-000 Paraty RJ 



 

Ou a da firma: 

Rua 02 n150 

Bairro: Portao de Ferro I 

23970-000 Paraty RJ 

28/03/22, 17:02 - Joaquim Carvalhal: Só mesmo o Magarão para informar. 

Porque a partir de 1 de abril, vais e pedir a mudança de endereço do meu CNPJ para a Pousada. 

Pelo menos  

foi isso que o Magarão disse. 

Mas depois quando voces tiverem o vosso não sei como ele vai resolver. 

28/03/22, 17:02 - Joaquim Carvalhal: Ficar dois CNPJ no mesmo endereço 

28/03/22, 17:05 - +351 916 298 740: Quando la estivemos combinamos que no dia 1 de abril ia 

fazer a  

alteração da morada da firma para a rua da pousada. 

28/03/22, 17:06 - +351 916 298 740: Ele falou que o melhor era o sr Joaquim passar para nós 

o seu cnpj.  

Que não é possível ter os dois cnpj na mesma morada, então os custos ainda seriam maiores 

porque teria  

que mudar a residência da sua firma 

28/03/22, 17:07 - Joaquim Carvalhal: Então so ele mesmo para elucidar.  

Mas tendo em conta as datas, onde faltam apenas 3 dias, será mais correto o endereço da 

pousada. 

28/03/22, 17:09 - +351 916 298 740: Mas como o sr Joaquim quer manter a sua firma aberta, 

ou colocamos  

outra morada na nossa firma ou o sr Joaquim tem que alterar a sua 

28/03/22, 17:12 - Joaquim Carvalhal: Na hora vamos ver. 

Qualquer coisa falo com o Oswaldo no RJ, e arranjamos la qualquer- 

28/03/22, 17:13 - Joaquim Carvalhal: Vou re-enviar a resposta que recebi do Sales. 

28/03/22, 17:13 - Joaquim Carvalhal: Ok! Estarei em casa após às 19:30 hs ok! Trabalhando... 

28/03/22, 17:13 - Joaquim Carvalhal: Obrigadão. 

28/03/22, 17:16 - +351 916 298 740: Ok obrigada! 

28/03/22, 17:34 - +351 916 298 740: Inês 



28/03/22, 17:34 - +351 916 298 740: Podemos fazer um tur pela pousada amanhã para eu passar 

as coisas p  

vcs 

28/03/22, 17:34 - +351 916 298 740: E conversamos 

28/03/22, 17:34 - +351 916 298 740: Amanhã a tarde umas 14horas vcs podem? 

28/03/22, 17:34 - +351 916 298 740: Sim podemos 

28/03/22, 17:37 - Joaquim Carvalhal: Bom levarem o Andre pai e tirarem as fotos para escolha. 

Segundo entendi, ontem ele me respondeu que ia ver com voces. 

28/03/22, 17:38 - +351 916 298 740: Sim o sr andre tira a foto mas perguntou se pode estar 

desprevenido e  

não a “fazer pose” para a foto 

28/03/22, 17:48 - Joaquim Carvalhal: Logo que não tenha uma garrafa de cerveja na mão, pode 

ate ficar de  

ponta cabeça- 

Língua de fora também não vale., 

 

Tem que tirar uma tantas, para escolha. 

28/03/22, 17:48 - Joaquim Carvalhal: Se tirar menos que umas 10 fotos, não se consegue 

escolher nenhuma 

28/03/22, 17:59 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 18:04 - Joaquim Carvalhal: Coincidência 

Eu peço a vocês e eles é que tiram a foto, que pretendo de vocês. 

Mostrem p.f ao André pai. 

Pela cara deles não deve ter doído. 

28/03/22, 18:06 - Joaquim Carvalhal: Até no conceito de lar, ela busca o que eu pretendo 

28/03/22, 18:06 - Joaquim Carvalhal: De casa de família 

28/03/22, 18:06 - +351 916 298 740: O conceito novo da pousada deles vai ser o mesmo 

28/03/22, 18:08 - Joaquim Carvalhal: Bem pensado. 

Hj o turista valoriza espaços pequenos e familiar. 

Pagam mais caro. 

28/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: Thaiane na troca de titularidade da Enel coloquei o 

endereço que  



aparece na fatura e esta foi a resposta: 

28/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: Deve ter alguma conta atrasada vou olhar isso 

28/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: Mas esse endereço não sei qual é, talvez seja um endereço 

bem antigo 

28/03/22, 18:53 - +351 916 298 740: Eu coloquei o endereço que aparece na fatura que me 

enviou 

28/03/22, 18:54 - +351 916 298 740: Tenta colocar  

Rua tángara 170  

Caborê 

28/03/22, 18:54 - +351 916 298 740: Ok vou tentar 

28/03/22, 18:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 18:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 18:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 18:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 18:59 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

28/03/22, 18:59 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 19:26 - Joaquim Carvalhal: Zandes e Magarão. 

Hoje no final do dia é conveniente lembrar que dia 31 ou dia 1 vai ser preciso estar na pousada.  

 

Também o Almir deve ser lembrado. 

28/03/22, 20:14 - +351 916 298 740: Vamos enviar mensagem para eles 

28/03/22, 20:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 21:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/03/22, 21:54 - Joaquim Carvalhal: É reciproco. O meu processo evolutivo ficou engrandecido. 

28/03/22, 22:03 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

28/03/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: [22:04, 28/03/2022] Joaquim Carvalhal: O outro é mais 

pousada  

Aurora. Este tem mais aspecto inca. 

 

Eu não desgostei do outro, apenas tentei passar que duas apresentações favorece mais a escolha. 



Vamos avançar com o outro, 

28/03/22, 22:13 - Andre Neto: Vou deixar aqui a conta do Instagram que já criamos. 

 

Nome: pousadauroraparaty 

Senha: Paraty22Andre22Ines 

29/03/22, 09:27 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxx 

29/03/22, 09:29 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/03/22, 10:30 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/03/22, 10:32 - Joaquim Carvalhal: Dicas do airbnb como tirar fotos com celular, 

https://www.airbnb.pt/resources/hosting-homes/a/select-and-edit-photos-for-your-listing-

222 

29/03/22, 15:33 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim.  

 

Estamos fazendo uma pré contagem dos itens.  

 

E cuidado da mudança das empresas pessoalmente para ajudar Inês e André. 

 

Marquei com eles hoje às 14horas para passar alguns informações que julgo muito  importantes. 

29/03/22, 15:33 - Joaquim Carvalhal: Sobre o inventário gostaria de propor algo, como não me 

disse o que  

deseja ficar tive uma ideia de algo p facilitar a gente e vai ser bom para vocês também. 

29/03/22, 15:33 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/03/22, 15:33 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Estou fora em viagem e somente no final do dia chego em casa. Então poderei dizer algo sobre 

as suas  

propostas, 

Até lá, peço que marque com os meus netos e tentem trocar as informações necessárias para a 

continuação  

dos pontos de gestão da pousada. 

 

O inventario será um processo conduzido pelo Andre Magarão, como ja ficou combinado. 

Obrigado 



Ate mais logo 

29/03/22, 15:44 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal 

 

Vejam as mensagens aqui colocadas, principalmente com a Thaiane, 

Não devem aceitar de nenhuma forma , entrar em nenhuma pre contagem do que quer que seja. 

Podem  

sim, acompanha-la se ela quiser mostrar as coisas, mas pre contagem não. 

29/03/22, 20:03 - +351 916 298 740: Boa tarde Senhor Joaquim já estivemos na pousada com 

a thaiane.  

Passou nos como funciona a água e a luz (caso falte também nos explicou como proceder). 

Esteve a mostrar as remodelações que fez na pousada e que vai deixar: 

-Luzes exteriores 

-Aquecedor de água novo 

-Madeira a tapar o vidro da lavandaria/sauna 

-Chão novo exterior nos quartos da frente 

-Lavatório na entrada  

-Luzes na piscina 

-Prateleiras na parte de traz da cozinha 

 

Referiu que o guarda sol já não está para venda porque levou para a pousada dela. 

Tem para venda o jardim suspenso, duas cadeiras, um sofá de madeira e uma mesa pequena, 

enviou o valor  

para o senhor (vou enviar as fotos dos itens ). 

Quer fazer o acordo de deixar o jardim suspenso para compensar os itens que vão faltar no 

inventário (nós  

achamos que para ela querer fazer esse acordo é porque vai faltar muita coisa no inventário). 

Nós dissemos  

que íamos falar com o senhor Joaquim sobre isso 

29/03/22, 20:03 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

29/03/22, 20:03 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

29/03/22, 20:03 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



29/03/22, 20:05 - +351 916 298 740: No dia 1 já temos o booking em nosso nome e podemos 

abrir as  

reservas. As restantes plataformas que tinha não nos passou, temos que fazer nos a troca de 

titularidade. 

29/03/22, 20:07 - Joaquim Carvalhal: Vou jantar agora. 

Como voces se reuniram com ela hoje, preferem que se fale poe aqui mais tarde.? 

29/03/22, 20:08 - +351 916 298 740: Sim pode ser 

29/03/22, 20:09 - Joaquim Carvalhal: Dentro de 1 hora ou atrapalha voces 

29/03/22, 20:11 - Joaquim Carvalhal: Combinado 

29/03/22, 20:14 - +351 916 298 740: Sim sem problema 

29/03/22, 21:20 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar.? 

Posso ligar? 

29/03/22, 21:22 - Iniciou uma chamada 

29/03/22, 21:24 - +351 916 298 740: Sr Joaquim 5 minutos e já ligamos 

29/03/22, 21:24 - +351 916 298 740: Pode ser? 

29/03/22, 21:24 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Aguardo 

29/03/22, 21:29 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

29/03/22, 21:40 - +351 916 298 740: Bons dias. 

Tenho o texto preparado para enviar a Thaiane. Por favor, quando puderem façam a devida 

revisão,  

correção e digam se querem adicionar mais pontos ao mesmo. 

 

---------------------------------- 

Bom dia Thaiane. 

    

 Analisei os artigos que colocou a venda para a minha consideração e posso apenas me decidir 

pelo jardim  

tropical. Isto porque a sua retirada provocaria um custo de retirada e o reparo e pintura da 

parede que o  

suporta. 

 



Outro item que pode me interessar são os bancos de madeira, mesa e 3 cadeiras, mas mesmo 

com fotos  

tiradas e enviadas, não consegui identificar quais são. 

 

O ombrelone também interesse.  

 

Assim, concretamente posso me comprometer em ficar com estes itens acima citados, 

dependendo do  

valor total que possa aceitar. 

 

Quanto aos restantes artigos, apenas terão significado depois de se efetuar a conferencia das 

existências da  

pousada Aurora, constantes no documento anexo ao contrato intitulado “inventario de bens e 

utensílios”.  

Porque deste bens ofertados, na quase sua totalidade, são bens constantes das mesmas. 

 

Neste ato de conferencia dos bens e utensílios bem como o estado de conservação  de cada 

item, convinha  

que existisse a assinatura deste ato da Srª. Rosilda Duarte e das restantes presentes na 

qualidade de  

testemunhas. 

 

Desta forma, poderíamos posteriormente chegar a um entendimento de um encontro de contas, 

sobre os  

valores a serem pagos quer a uma parte, quer a outra. 

 

Esta minha proposta é baseada na confiança existente entre as partes, demonstradas durante 

estes últimos  

anos. 

 

Abordando um outro ponto deste tema, e porque o final do contrato se dará a 00h00 do dia 31 

de março,  



quinta-feira, pergunto-lhe se pretende fazer apenas a entrega da pousada bem como a 

conferencia das  

existências no dia 1 de abril, sexta-feira, em hora matinal a combinar.  

 

Aguardo a sua análise e o seu retorno as minhas propostas e fique a vontade para a colocação 

de contra  

propostas. 

29/03/22, 22:05 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

29/03/22, 22:20 - Joaquim Carvalhal: Boa noite 

Hoje conversamos mais um pouco com André e Inês, passei mais algumas coisas e a minha 

proposta é  

parecida com a sua.  

Proponho que façamos a conferência e se caso algo faltar, como por exemplo, no inventário está 

10 copos e  

tem 9 copos, vamos contabilizar esses custos e podemos chegar a um custo de contas como o 

senhor  

propôs que sao, jardim suspenso e mesa com cadeiras. 

 

O ombrelone decidimos não vender mais porque foi um presente do meu pai, me desculpe não ter 

avisado.  

 

Gostaria de marcar na quinta-feira dia 31/4 na parte da tarde, já estamos programandos para 

isso, quinta às  

17/ 18 horas ... 

 

Sim, Rosilda estará aqui com a gente.   

 

Creio que vai está tudo bem e tudo certo, vai ser tranquilo. 

29/03/22, 22:23 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Tahaine. 

Julgo que as 17/ ou 18 horas será um pouco tarde para se fazer todas as conferencias e com o 

anoitecer  

junto as 18h00 as dificuldades aumentam. 

Veja se pode ser mais cedo. 



Obrigado 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Posso responder amanhã sobre o horário? 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Claro, 

Peço que considere que tenho um fuso horário de + 4 horas atualmente. Ou seja, neste moemnto 

são  

22h30. E posso não responder em tempo util. 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Vou ver c Giuliano e minha mãe amanhã pela manhã. 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas, 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Na sexta-feira não estarei aqui então por isso preferimos 

na quinta,  

mas precisa ser quinta a tarde, pq pela manhã teremos hóspedes saindo 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Obrigada 

Falamos amanhã 

29/03/22, 22:33 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Boa noite 

30/03/22, 02:06 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim desculpe a hora mas fiquei de dar a 

resposta hoje. 

Achamos que este assunto é mais familiar do que empresarial e falamos com o senhor André 

para ele falar  

consigo amanhã diretamente 

30/03/22, 07:07 - Joaquim Carvalhal: Não é necessário mais a colocação de qualquer fotos de 

vocês nas  

redes sociais como integrantes da pousada Aurora. 

Também não voltarei a falar neste assunto e nem se torna importante fornecerem qualquer 

justificativa  

para a não aceitação. 

 

Vidas que seguem. 

 

No mais, mantem-se todas as combinações e compromissos assumidos entre nós. 

 

Obrigado  



Ate+ 

30/03/22, 07:17 - +351 916 298 740: A proposta de eu e o andre tirarmos a foto ainda se 

mantém se o  

senhor Joaquim quiser 

30/03/22, 07:21 - Joaquim Carvalhal: Agradeço. 

Mas como disse não se fala mais no assunto, 

 

Voces nesta fase precisam de estar com a cabeça fresca e colocar problemas, é uma fraca ajuda 

de quem  

quer que seja, 

 

Eu estou para ajudar. 

30/03/22, 07:39 - +351 916 298 740: Ok obrigada 

30/03/22, 13:51 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

 

Atualização de assuntos. 

 

Para o inventario, o apoio do Magarão e Zandes, eu acertarei os valores cobrados diretamente 

com eles.  

Aguardo apenas que a Thaiane me confirme o horário. 

 

== Almir – falta ele comprar verniz para o forro. Pagt/minha conta, 

 

== Roseli -  Vou lhe transferir 500 reais, para que ela preste uma ajuda a vocês na fase de 

preparação e  

abertura da pousada. Qualquer valor acima desta quantia, será da vossa conta.  

 

== Renda da pousada para o mes de abril e seguintes e o respetivo contrato, vou enviar a parte 

o seu  

desenvolvimento 

 

Como sempre, disponham. 



30/03/22, 20:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/03/22, 20:14 - Joaquim Carvalhal: Roseli conforme combinado hoje, já transferi os 500 reais 

para a sua  

conta. 

Obrigado. 

30/03/22, 21:02 - Andre Neto: Boa tarde , ok vamos aguardar . Nos também já tratamos do 

pagamento do  

site ao Felipe.  

Falta só saber o horário com a Thaiane para amanhã 

31/03/22, 01:20 - +351 916 298 740: Boa noite Thaiane, já sabe o horário para amanhã? 

31/03/22, 01:20 - +351 916 298 740: Oi 

31/03/22, 01:20 - +351 916 298 740: Boa noite 

31/03/22, 01:20 - +351 916 298 740: Mandei mensagem p Joaquim mas ele não viu 

31/03/22, 01:20 - +351 916 298 740: Amanhã às 15 

31/03/22, 12:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

31/03/22, 12:10 - Joaquim Carvalhal: Boas Oswaldo. 

Segue o comprovante da transferência no valor de 350 reais, para a compra de uma garrafa de 

wihisky, para  

entregares ao Juiz de Paz, pelo acordo dele realizar o casamento dos meu neto no mais curto 

espaço de  

tempo possível.  

 

Fica na mesma o meu agradecimento a tua pessoa, pelo apoio logístico que tens dado a este caso. 

 

Ja disseste que não levas honorários por esse apoio, mas já falai com os netos que devem deixar 

um convite  

para ti e Aline, irem ate Paraty e passarem um final de semana, caro que em época baixa, O ideal 

seria  

durante o meio da semana. 

 

Mais uma ve obrigadão,  

Um abç e manda sempre 



31/03/22, 13:18 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

31/03/22, 15:00 - Andre Neto: Bom dia, ok obrigado. Vamos fazer o convite ao Sr Oswaldo com 

todo gosto,  

também conversei com a Inês que talvez seria bom fazer um lanche antes da abertura da 

pousada para a  

família do Sales e Roseli lá na pousada.  

 

Temos seguido as redes sociais da nova hospedagem dela “Casa aldeia”. Se conseguir passar essa  

pontuação de anfitriã para a pontuação da pousada será ótimo pra ela. 

31/03/22, 15:15 - Joaquim Carvalhal: Ainda não se falou nas cameras de video. 

31/03/22, 15:16 - Joaquim Carvalhal: Depois quando for possível, gostava de saber qual o link e 

o  

daossenha para acesso. 

31/03/22, 15:16 - Joaquim Carvalhal: dados /senha de acesso. 

31/03/22, 15:17 - +351 916 298 740: Pensávamos que tinha acesso. E a thaiane que tem? 

31/03/22, 15:20 - Joaquim Carvalhal: Sim. 

So depois da entrega dela. 

31/03/22, 15:22 - +351 916 298 740: Ok 

31/03/22, 15:24 - Joaquim Carvalhal: O Zandes disse alguma coisa? 

31/03/22, 15:26 - Andre Neto: Sim, ele disse que as 15h estava lá na pousada. O Sr magarao 

também já deu  

o ok 

31/03/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

A visita dele ao sótão para retirar tudo e tirar fotos para se perceber o que la esta é importante.  

Convém testar tudo que for aparelhos elétricos (ventiladores, Tv, etc) 

31/03/22, 15:29 - Joaquim Carvalhal: Ar comissionado, deve se deixar trabalhar um pouco para 

ver se  

mantem o ar frio saindo. 

31/03/22, 15:29 - Joaquim Carvalhal: Bombas elétricas de agua 

31/03/22, 15:30 - Joaquim Carvalhal: E entender quais São os pontos que as banheiras deixam 

passar agua  

(infiltração) para o piso inferior. 



31/03/22, 15:31 - Joaquim Carvalhal: Pedri ao Zandes para ver qual a melhor forma de faser 

uma ligação da  

pousadapara o jardim 

31/03/22, 15:31 - Joaquim Carvalhal: ligação de água 

31/03/22, 15:32 - Joaquim Carvalhal: Tomar notas (fotos) das contagens dos contadores de 

água, luz 

31/03/22, 15:32 - Joaquim Carvalhal: Sobre o gas, como vai ser o stock existente. 

31/03/22, 15:32 - Joaquim Carvalhal: E como vai ser com os sinais de Tv para todas as Tvs 

31/03/22, 15:47 - +351 916 298 740: Estamos a tratar disso 

31/03/22, 15:48 - +351 916 298 740: O novo contacto para o whatsapp não pode ser associado 

ao cnpj  

porque o mesmo ainda não tem 6 meses de fundação 

31/03/22, 15:48 - Andre Neto: Ok estou anotar tudo pra ser mais fácil logo 

31/03/22, 15:50 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas.  

Mas devem tentar que o novo cartão não seja de nenhum de voces. Pode-se comprar um cartão 

sem ser  

ligado ao CNPJ. 

31/03/22, 15:52 - Joaquim Carvalhal: Sobre as boxes que ela queria vender, se não tiver 

nenhuma ligação  

de tv a cabo na pousada, essas cx deveriam ficar nolugar das outras. 

Mas voces é que sabem. 

Porque faltar um artigo é uma coisa. 

Mas não deixar ligação de tv e retirar estas box da Oi é uutra completamente  diferente 

31/03/22, 15:53 - +351 916 298 740: Sim nós hoje vamos garantir que ela deixa as antigas se 

não tiver tem  

que deixar as novas para substituir 

31/03/22, 15:53 - Joaquim Carvalhal: Certo. 

31/03/22, 15:56 - +351 916 298 740: Mas tem diferença entre ser pre pago ou não?  

O meu número de whatsapp normal é o português, tenho o whatsapp Business associado ao meu 

contacto  

brasileiro, Não pode ser o meu a ficar associado à pousada? 

31/03/22, 15:57 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 



31/03/22, 15:58 - +351 916 298 740: Só a thaiane e que tem o meu contacto brasileiro , o andre 

usa o dele  

para contactar fornecedores e pessoas de paraty 

31/03/22, 16:03 - Joaquim Carvalhal: Pois, mas quero criar de raiz um numero de celular para a 

pousada  

como o fixo. Por isso deve estar em nome da pousada ou em meu nome. Como tinha falado na 

altura o  

whatsapp não tinha esta relevância. 

 

Sobre o pre pago ou de assinatura, é o inconveniente de estar sempre carregando e talves outros 

que  

desconheço. 

31/03/22, 16:08 - +351 916 298 740: Ok vamos passar na claro para resolver isso 

31/03/22, 16:10 - Joaquim Carvalhal: Mas realmente não sei a diferença de pre pago e 

assinatura. 

Mas o Sales tem o meu RJ e provavelmente pode assinar por mim. 

Se não der, pode ficar o vosso brasileiro e depois se estuda melhor. 

31/03/22, 16:11 - Joaquim Carvalhal: Não se devem atrapalhar com isso.  

Vão ter muitas coisas para resolver de imediato. 

31/03/22, 16:13 - Andre Neto: Não tenho a certeza mas julgo que seja só o sistema de 

pagamento é que  

diferencia. Porque o pre pago tem de ser pago através da aplicação ou internet e o normal é 

debitado  

diretamente da conta 

31/03/22, 16:13 - Joaquim Carvalhal: Talvez, seja isso. 

31/03/22, 16:56 - Joaquim Carvalhal: Boas Almir. 

 

Meus netos disseram que ja começa amanhã. 

Quando quer comprar o verniz e qual o valor? 

Depois veja qual a melhor forma de se tratar o piso em madeira. Acha que com cera incolor 

resulta. 

Depois diga alguma coisa. 

Obrigado 



31/03/22, 16:56 - Joaquim Carvalhal: Bom dia 

31/03/22, 16:56 - Joaquim Carvalhal: Amanhã dou uma olhada o que fazer 

31/03/22, 16:57 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde!!! Seu Joaquim!!! Não tenho, infelizmente, como  

acompanhar a contagem do seu imóvel, em relação ao fim do contrato mercantil. Passei pela 

manhã pelo  

médico e minha pressão deu alta e fui encaminhado a emergência municipal para me medicar. Se 

terminar  

antes das 15:00 e o médico não impor restrições eu vou até a Pousada no horário marcado. Senão, 

não  

terei como. Me desculpe novamente. 

31/03/22, 17:04 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim como fazemos? 

31/03/22, 17:06 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Voces tem o Zandes  

E voces mesmo fazem esta conferencia das existências no inventario. 

Voces tem uma copia do inventario? 

31/03/22, 17:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

31/03/22, 17:07 - +351 916 298 740: Temos este 

31/03/22, 17:09 - Joaquim Carvalhal: Deve ser esse.  

Porem ele ou o Sales tem um inventario rubricado por ela.  

Mas esse em cima serve. 

Ou voces tentem pedir ao Magarão , que peça a alguém do escritório para enviar para voces. 

Tentem ja isso que dspois volamos a teclar 

31/03/22, 17:22 - Andre Neto: Ok já pedimos, vamos aguardar 

31/03/22, 17:26 - +351 916 298 740: Senhor andre o seu filho consegue nos enviar o inventário 

assinado  

pela Thaiane para nós fazermos a contagem?  

As melhoras !! 

31/03/22, 17:26 - +351 916 298 740: Eu peço para levar junto com o contrato as 15:00. Só não 

me recordo  

se está assinado. 

31/03/22, 17:28 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

31/03/22, 17:28 - Joaquim Carvalhal: Consegui passar ou querem falar agora 



31/03/22, 17:28 - Joaquim Carvalhal: via zap 

31/03/22, 17:29 - +351 916 298 740: Sim percebemos 

31/03/22, 17:30 - Joaquim Carvalhal: Mas se quiserem podemos falar agora 

31/03/22, 17:38 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

31/03/22, 17:38 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

31/03/22, 19:44 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

31/03/22, 19:47 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

31/03/22, 21:09 - +351 916 298 740: A thaiane tem que assinar o inventário hoje? 

31/03/22, 21:10 - +351 916 298 740: Ela está a perguntar porque não quer assinar sem negociar 

os valores  

com o senhor joaquim primeiro 

31/03/22, 21:10 - Joaquim Carvalhal: Quem assina é a mae dela. 

O contrato esta em nome da D. Rosilda 

Caso não esteja por ai, a Thaiane deve assinar por ela 

31/03/22, 21:12 - Joaquim Carvalhal: A assinatura do inventario apenas reporta as existências. 

31/03/22, 21:29 - Joaquim Carvalhal: Ines, de-me o ponto da situação. 

Se precisar, se afaste e me ligue 

31/03/22, 21:48 - +351 916 298 740: Sr Joaquim um dos ar condicionados demora muito tempo 

a gelar mais  

que os outros , mas a thaiane diz que não é um problema e que não quer escrever isso no 

inventário 

31/03/22, 21:49 - +351 916 298 740: Ele tem adesivo colando uma parte partida isso ela 

escreveu 

31/03/22, 21:49 - Joaquim Carvalhal: Peça licença e se afaste e me telefone 

31/03/22, 21:55 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

31/03/22, 22:13 - Andre Neto: Já retiramos o que estava no sótão que é importante para a 

contagem. Os  

ventiladores e tv estão a funcionar , exceção de 1 ar condicionado de 1 quarto. A Inês estava a 

contar as  

peças da cozinha e já falo com a thaiane sobre isso .  

As bombas elétricas tão ok, o zandes só fala que é melhor colocar uma calha a tapar a bomba de 

água .  



Também já vimos os pontos das banheiras que deixam passar água , o zandes já entendeu e diz 

que pode  

passar cá fora do horário de trabalho para consertar.  A ligação da pousada para o jardim 

também é fácil  

porque tem um bico na cozinha. Piscina o zandes percebe e diz que me ensina , ele tem trabalhado 

com  

piscinas . a tv também conhece quem faça instalação dos canais básicos pela parabólica . Vou 

pedir para ele  

falar com o rapaz que conhece para vir fazer instalação o mais rápido que puder 

31/03/22, 22:13 - Andre Neto: Tinha enviado umas coisas por escrito mas foi mais para 

apontamento. Daqui  

a pouco se pudermos falar deve ser melhor para explicar 

31/03/22, 22:15 - Joaquim Carvalhal: Claro , Sem problemas. 

31/03/22, 23:15 - +351 916 298 740: Sr Joaquim quer falar hoje ou já é tarde? 

31/03/22, 23:24 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas 

31/03/22, 23:25 - Joaquim Carvalhal: Querem lgar 

31/03/22, 23:49 - Joaquim Carvalhal: Bem qualquer coisa deixem aqui em msg, o que acharem 

por bem 

Amanha quando puderem liguem para falarmos 

Ainda vou estar por aqui mais  10 minutos 

31/03/22, 23:49 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

01/04/22, 00:00 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

01/04/22, 03:27 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 03:27 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 03:27 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 03:27 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 03:28 - Andre Neto: Boa noite , estamos a ter uma inundação em paraty. Está a 

transbordar tudo.  

Por enquanto na pousada está ok. Estamos atentos 

01/04/22, 03:35 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 04:23 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 06:56 - Joaquim Carvalhal: Devem apagar as luzes no quadro geral e não voltar a ligar 

os  



aparelhos se foram atingidos pelo nivel de agua. 

 

Quando puderem liguem e me de a posição dos acontecimentos na pousada. 

01/04/22, 12:13 - Andre Neto: Bom dia, amanheceu melhor aqui mas a previsão é ser pior hoje. 

O senhor Almir não veio provavelmente as estradas até estão cortadas? Ele ontem enviou um 

vídeo e tava  

feio na rua dele 

01/04/22, 12:13 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar? 

01/04/22, 12:14 - Andre Neto: Eu estou na rua que vim buscar malas a casa e comida para os 

macacos mas  

a Inês está na pousada vou pedir para ligar 

01/04/22, 12:14 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Aguardo 

01/04/22, 12:18 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

01/04/22, 12:57 - Joaquim Carvalhal: A data não tinha estacionamento. 

01/04/22, 15:14 - Andre Neto: Dessa vez foi mesmo desastre. Aqui também houve sítios a 

ficarem assim.  

Aqui nestas ruas do cabore e no portão de ferro devem ter sido as únicas que se safaram ontem 

01/04/22, 15:16 - Joaquim Carvalhal: Uma merda 

01/04/22, 15:17 - Joaquim Carvalhal: Hoje vou até ao pouso, no final do dia volto a contatar. 

Qualquer coisa liguem ou deixem aqui msg 



Até+ 

01/04/22, 15:55 - Andre Neto: Ok combinado , já vamos ter internet na pousada hoje já vêm 

instalar . Só  

falta a tv 

01/04/22, 15:55 - Andre Neto: Ontem esqueci -me de dizer . Uma amiga da tia da thaiane estava 

aqui e  

perguntou se precisávamos de camareira , fiquei com o contacto dela 

01/04/22, 22:51 - Joaquim Carvalhal: Sobre esta camareira, faça uma entrevista e veja se esta 

a altura do  

que voces pretendem 

01/04/22, 22:55 - Andre Neto: Ok vou marcar uma entrevista com ela 

01/04/22, 23:10 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim devido às chuvas o senhor Almir amanhã 

ainda não  

consegue vir fazer o teto, tem o motor das máquinas molhado e ontem enviou vídeo da casa dele 

inundada.  

Só consegue começar na segunda feira 

01/04/22, 23:11 - Joaquim Carvalhal: Tendo em conta o que se passou, esta aceitável começar 

na segunda- 

feira 

01/04/22, 23:12 - +351 916 298 740: Sim está complicado , só para avisar porque muito 

provavelmente não  

vai estar pronto na data esperada 

01/04/22, 23:13 - Joaquim Carvalhal: Vai, Vamos esperar ate segunda-feira começar. 

01/04/22, 23:14 - Joaquim Carvalhal: Depois do primeiro dia sera mais facil calcular o tempo de 

demora 

01/04/22, 23:27 - +351 916 298 740: Certo. Uma questão, temos vários buracos nas paredes 

dos quartos e a  

pintura está muito estragada na pousada toda.  

É possível pintar a pousada? Quais as melhores datas para começar? Começamos já  devido ao 

cheiro a  

tinta ou durante a construção do teto? 

01/04/22, 23:35 - Joaquim Carvalhal: O Zandes terá uma resposta mais técnica para voces.  

Quando puderem envie-me fotos de alguns deles. Tipo um pequeno, outro medio e uma grande. 



Colocar a ponta do dedo ou uma fita metrica ( ais o nome é trena) para medir, ajuda. 

01/04/22, 23:35 - Joaquim Carvalhal: Junto aos buracos 

01/04/22, 23:36 - +351 916 298 740: São furos, eu vou enviar fotos 

01/04/22, 23:36 - Joaquim Carvalhal: Mas qualquer massa para tapar buracos serve. E pintura 

é facil de  

fazer. Voces com um tolo pintam tudo num instante, 

01/04/22, 23:37 - Joaquim Carvalhal: A tinta voces podem perguntar ao Zandes onde é o melhor 

preço. 

01/04/22, 23:39 - +351 916 298 740: Ok vamos enviar mensagem para ele 

01/04/22, 23:40 - Joaquim Carvalhal: Mas isso é coisa simples que voces fazem "brincando". 

Quanto a secagem ela é rápida e com as janelas abertas, desaparece muito rapido o odor intenso. 

01/04/22, 23:51 - Joaquim Carvalhal: Podem aproveitar quando for dado o verniz nas madeiras 

do forro,  

pintarem as paredes. 

Depois é so deixar as janelas abertas e se for necessario ligam os ventiladores que auxilia. 

02/04/22, 20:29 - +351 916 298 740: Inês, não tenho boas notícias.  

Aconteceu que a lavanderia que enviamos as roupas para lavar, foi completamente tomando pela 

enchente  

a casa dela foi completamente distribuído e os pertences que enviamos para a lavagem.  

Segue o vídeo da casa dela que ela mesma postou nas redes sociais.  

Irão tentar salvar o que sobrou, mas não se sabem exatamente o que tem lá.  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5008177255962505&id=100003108407325 

02/04/22, 20:30 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim tinha coisas da pousada para lavar na 

lavandaria, a  

thaiane disse que nos iam entregar hoje mas recebi essa mensagem agora 

02/04/22, 20:31 - Joaquim Carvalhal: A msg e da Thaiane 

02/04/22, 20:31 - +351 916 298 740: Sim 

02/04/22, 20:31 - +351 916 298 740: Vou enviar as quantidades das coisas que ficaram na 

lavandaria , o sr  

andre está na pousada nós viemos a casa buscar as nossas coisas, deixe me chegar que já lhe 

envio 



02/04/22, 20:32 - Joaquim Carvalhal: E a lavandaria tem seguro? 

02/04/22, 20:32 - Joaquim Carvalhal: ok 

02/04/22, 20:32 - +351 916 298 740: Não sei mas vou perguntar, a thaiane diz que vai marcar 

consigo p  

conversar na segunda 

02/04/22, 20:34 - +351 916 298 740: A lavandaria tem seguro? 

02/04/22, 20:34 - +351 916 298 740: Não ?? 

02/04/22, 20:38 - Joaquim Carvalhal: Mas foi a Thaiane que enviou as roupas? 

02/04/22, 20:39 - +351 916 298 740: Foi 

02/04/22, 20:41 - Joaquim Carvalhal: O que ela do sobre o assunto 

02/04/22, 20:41 - +351 916 298 740: Não entendi 

02/04/22, 20:42 - Joaquim Carvalhal: O que a thaiane diz sobre o assunto 

02/04/22, 20:42 - +351 916 298 740: Ela só falou do que aconteceu, eu disse que ia falar com 

o sr Joaquim  

para saber o que vamos fazer em relação a isso 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Inês, não tenho boas notícias.  

Aconteceu que a lavanderia que enviamos as roupas para lavar, foi completamente tomando pela 

enchente  

a casa dela foi completamente distribuído e os pertences que enviamos para a lavagem.  

Segue o vídeo da casa dela que ela mesma postou nas redes sociais.  

Irão tentar salvar o que sobrou, mas não se sabem exatamente o que tem lá.  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5008177255962505&id=100003108407325 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Ok vou falar com o sr Joaquim para saber como é que ele 

quer  

proceder em relação a isso 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Sim, eu não mandei msg para ele 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Veja por favor 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Vou ver com ele de marcar uma conversa na segunda feira 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Obrigada 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: A lavandaria tem seguro? 

02/04/22, 20:43 - +351 916 298 740: Não ?? 



02/04/22, 20:45 - Joaquim Carvalhal: Estou num jantar, quando eu chegar ao Pouso podemos 

falar 

Pode ser ? 

02/04/22, 20:45 - +351 916 298 740: Sim 

02/04/22, 20:45 - Joaquim Carvalhal: Ok 

02/04/22, 21:00 - Joaquim Carvalhal: O Oswaldo quer falar com vocês. 

P.f, Ligue para ele 

02/04/22, 21:54 - +351 916 298 740: Já falamos com ele 

02/04/22, 22:33 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/04/22, 22:35 - Joaquim Carvalhal: Qual o valor aproximado. 

02/04/22, 22:55 - +351 916 298 740: Cada jogo de casal é 205 R$ 

Jogo de solteiro é 115R$ 

Toalha de banho 36 

Toalha de rosto 13,80 

Toalha de Piso 16,70 

02/04/22, 22:58 - Joaquim Carvalhal: Só total 

02/04/22, 23:04 - +351 916 298 740: 5090R$ 

02/04/22, 23:07 - Joaquim Carvalhal: Depois falámos 

Da para ser via zap 

02/04/22, 23:09 - +351 916 298 740: Ok, sim 

02/04/22, 23:11 - Joaquim Carvalhal: Até. Ja 

02/04/22, 23:52 - Joaquim Carvalhal: Pedimos falar 

02/04/22, 23:53 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar 

02/04/22, 23:53 - Iniciou uma chamada 

03/04/22, 00:47 - +351 916 298 740: Oi Thaiane!! Falei com o sr Joaquim em relação ao que 

aconteceu e foi  

dito o seguinte: 

A roupa quando foi para a lavandaria estava na sua responsabilidade e ele percebe que coisas 

destas  

acontecem e não se podem controlar. Também faltaram quantidades de roupas no inventário 

então ele  

espera uma resposta da sua parte… 



Falou que não está esperando a totalidade e perguntou de que forma pode ajudar e compensar 

o que  

faltou 

03/04/22, 00:47 - +351 916 298 740: Depois me diga algo que eu passo para ele 

03/04/22, 00:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 00:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Eu vou passar ao sr Joaquim que prefere falar 

diretamente com ele,  

quando ele me responder eu te digo algo 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Sim 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Vc me entende?  

Eu posso tratar com vc tbm, podemos falar todos juntos, não tem problema 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: O que vc pensa sobre isso que aconteceu?  

O que é melhor para vocês? 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Tira uma foto pra mim do papel que foi para a lavanderia 

por favor. 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Para eu vê a quantidade das coisas 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Sim entendi vou ver o que o sr Joaquim prefere 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Nós pensamos o mesmo , são coisas que acontecem !! Mas 

como falta  

muita coisa precisamos de ajuda para compensar 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Ta, vamos falar pessoalmente e resolver. 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: ?????? 

03/04/22, 01:38 - +351 916 298 740: Vamos tentar resolver este problema juntos! 

03/04/22, 17:37 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

03/04/22, 17:39 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

03/04/22, 17:40 - +351 916 298 740: Boa tarde, rouparia que faltou no inventário: 

Fronhas -40 

796R$ 

Toalha de piso -35 

668R$ 



Cobertor casal microfibra -2 251,80 R$ 

Lençol de solteiro -2  

256R$ 

Cortinas para portas cetim -2 140R$ 

Almofadas do salão -12  

450,72 R$ 

Cortinas portas plástico -3 173,97R$ 

Total: 2736,49 R$ 

03/04/22, 17:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 17:44 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar este audio para eles. 

Depois voltamos a falar. 

Estou no Pouso e depois vou pegar a estrada ate a Aguda, mas vamos nos contatando. 

03/04/22, 17:56 - +351 916 298 740: Amanhã ligamos para a costa verde e avisamos o Oswaldo 

03/04/22, 17:58 - Joaquim Carvalhal: Certo. 

Então temos de estragos o valor que foi para a lavanderia + os 2.736.49 reais = 7826,49 reais 

03/04/22, 17:58 - +351 916 298 740: Certo 

03/04/22, 18:00 - Joaquim Carvalhal: Como não conferi o resultado do inventario e estou com 

um tempo  

bem limitado, dirijo a voces a seguinte pergunta. 

 

Faltam mais artigos de relevancia. Se sim qual o montante? 

03/04/22, 18:05 - +351 916 298 740: Coisas de valor não. 

 

Falta somente o aparador de grama que a thaiane ficou de trazer (está em casa da mãe) 

Não sei o modelo mas ronda os  300 500 R$ 

 

Um ar condicionado em péssimo estado 1290R$ mas ela não quis colocar o estado no inventário 

somente  

colocou que tem fita adesiva a segurar as paletas 

 

As duas banheiras de hidromassagem para arranjar 



03/04/22, 18:07 - +351 916 298 740: Isto não consta no inventário mas tem a ver com o estado 

da pousada  

Teto do quarto xingu número 4  

Devido ao vazamento das banheiras 

03/04/22, 18:08 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 18:09 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 18:09 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 18:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 18:13 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 18:15 - Joaquim Carvalhal: O tratamento do chão deve-se pedir uma opinião ao Almir. 

Se ele for  

amanhã, depois gostava de falar com ele e vcs em simultâneo. 

 

O que esta em cima de estragos, e o que voces colocarem em baixo, ... mais logo quando chegar 

na Aguda,  

vou ver com mais cuidado. 

03/04/22, 18:16 - +351 916 298 740: O andre está a falar com o Almir agora também para 

combinar para  

amanhã , quando ele estiver cá nós ligamos para conversar 

03/04/22, 18:17 - +351 916 298 740: Outra coisa não sei e na sua altura tinha porta aqui, mas 

a thaiane  

tirou com a desculpa de tirar o frigorífico e não voltou a colocar  

E obrigatório devido à fiscalização por ter aqui alimentos 

03/04/22, 18:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 18:18 - Joaquim Carvalhal: Podemos marcar para a semana, quando a Thaiane e vocês 

estiverem  

mais desafogados 

 

 pessoal por ai fica muito atarefado nestas crises, porque se voluntariam para ajudar. Eu mesmo 

ja fiz uma  

boa doação (em meu nome e de vocês) para o Sales comprar bens de primeira necessidade. Uma 

parte foi  



para o Detran distribuir bens alimentares e o outro foi para uma senhora que estava acamada e 

perdeu  

tudo. 

 

 A Thaiane também esta correndo atras. 

 

Por isso, vou lhe enviar uma mensagem que quando tudo se acalmar, nós todos falamos- 

 

O momento é de solidariedade. 

Mas pode adiantar a Thaiane que estamos com vontade de colaborar e não cortar as unhas 

rentes. Pode  

citar que são palavras minhas.  

 

Quanto as roupas (não digam isso a Thaiane) vamos desde ja agilizar qual a melhor forma de as 

comprar.  

Pode ser agora um tanto que de para o primeiro arranque e depois quando se começar a trabalhar, 

faz-se  

as aquisições finais. 

 

Também devem ter em conta que nestes próximos dias, não vai ter grande turismo em Paraty. 

Algumas pousadas podem mesmo demorar a abrir. Nestes casos pode aparecer alguma mão de 

obra de  

camareiras que voces precisam. 

 

Tentem colocar um pedido de camareiras (part time e ful time) nas redes sociais e Paraty. 

O que acham? 

03/04/22, 18:22 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

03/04/22, 18:23 - +351 916 298 740: Nos também íamos fazer doação de comida e produtos 

de higiene  

ontem a noite na escolinha perto dos bombeiros, mas o sales disse para voltar p trás porque a 

ponte já  

estava a ficar submersa, vamos passar lá hoje para entregar. 



 

Já colocamos no Facebook os anúncios há 2 semanas, temos duas entrevistas para camareira 

marcadas para  

as 10:30 e 11:30 da manhã de terça feira, mas se for para ir para volta redonda temos que 

remarcar para  

quinta feira, vamos ver amanhã. 

 

O Almir em princípio começa amanhã 

03/04/22, 18:24 - Andre Neto: Uma das camareiras é amiga da tia da thaiane. Foi ela que se 

ofereceu e já  

marquei com ela terça. Claro que tudo depende do estado do clima agora 

03/04/22, 18:25 - Andre Neto: O Almir perguntou se amanhã já dava para mexer no forro. Eu 

disse que aqui  

estava tudo ok mas perguntei se a casa dele e a estrada/equipamentos tão em bom estado pra 

ele puder vir  

e voltar em segurança 

03/04/22, 18:26 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

03/04/22, 18:26 - Andre Neto: Estamos é sem água desde ontem aqui no bairro cabore . 

03/04/22, 18:31 - Joaquim Carvalhal: E deve faltar agua em muitos outros bairros. 

Varas condutas rebentaram. 

 

Ja perguntei ao Sales sobre a Alaide e ele disse que não teve grandes estragos na lojinha dela. 

Por isso, julgo que podem avançar no sentido de fazerem uma visita a ela e perguntarem sobre  

fornecedores. Podem ate tentar ir a casa dela,(ela sugeriu isso a Aurora) que é perto do Sales. 

03/04/22, 18:31 - Joaquim Carvalhal: Depois vejam este link  

https://www.americanas.com.br/categoria/cama-mesa-e-banho 

03/04/22, 18:35 - Joaquim Carvalhal: Alem das americanas, ja compramos muito nesta aqui 

https://www.vidaecor.com.br/ 

03/04/22, 18:38 - Joaquim Carvalhal: No meu tempo de pousada esta empresa tinha um 

vendedor que  

atendia Paraty com entrega grátis acima de $$$$ (não me lembro mais) 

https://www.riachuelo.com.br/ 



03/04/22, 18:40 - Joaquim Carvalhal: Esta é no RJ 

https://www.roupariacarioca.com.br/ 

03/04/22, 18:47 - Joaquim Carvalhal: O Sales me falou que em Guaratinguetá-SP,  conhece uma  

armazém/fabrica ou que passou em frente que vende por atacado roupa de cama e mesa.  

Esta cidade fica distante de Paraty cerca de 100 km, e el disse que vai la com voces, se for 

necessário.  

Pagam apenas o combustível. 

 

São varias opções. 

É com voces 

03/04/22, 19:00 - Joaquim Carvalhal: Boas Thaiane. 

 Sobre o que aconteceu é sempre de lamentar, mas no nosso caso apenas são danos materiais. 

Claro que vamos ter que chegar a um denominador comum, mas eu e os meus netos estamos em 

modo de  

colaborar. 

Não é nosso propósito deixar todo esse prejuízo para si, embora ainda estivesse dentro do seu 

tempo.   

Quando achar por bem, e lhe for mais conveniente, marque com os meus netos e depois comigo 

um dia e  

hora para falamos. 

Obrigado 

Até + 

03/04/22, 21:03 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Otimo. Sinal que as chuvas la em cima abrandaram 

03/04/22, 21:48 - +351 916 298 740: Vamos falar com o sr sales ele pode saber o nome do 

armazém, se  

tiver site já conseguimos comparar preços 

03/04/22, 21:49 - Joaquim Carvalhal: Ele disse que ia perguntar a Leo. Mas tetem falar com 

ele. 

 

Tem que saber se tem ónibus para volta redonda ou Barra Mansa,, 



Quando eu tinha que tratar de coisas em Volta Redonda na PF, por causa da Aurora, nós íamos 

de Colitur  

até  ao Frade e depois pegavamos outro para Volta Redonda. 

 

Caso tenham este acesso livre, o Oswaldo pode levar voces na terça.feira a tarde. 

03/04/22, 21:54 - Joaquim Carvalhal: https://fb.watch/c9KaDjcbRE/ 

03/04/22, 22:34 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/04/22, 22:34 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Vou re enviar este audio para eles. 

03/04/22, 22:34 - Joaquim Carvalhal: obg 

04/04/22, 13:39 - +351 916 298 740: O sr Almir já está aqui já vamos começar 

04/04/22, 13:56 - +351 916 298 740: Estivemos a falar com o Almir e o chão da recepção ele 

diz que leva  

muito tempo. Temos que raspar tudo com uma raspilha que demora mais que 8 dias após isso o 

produto  

para envernizar a madeira demora mais 8 

04/04/22, 13:56 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

04/04/22, 13:57 - +351 916 298 740: Tendo em conta que não podemos isolar a área da recepção 

porque é  

área de passagem para arranjar la em cima não vamos conseguir ter tempo de colocar o chão em 

condições 

04/04/22, 14:01 - Joaquim Carvalhal: O piso de madeira qualquer area não foi consagrado nesta 

fase. A  

prioridade é o forro. 

Preciso de falar com ele sobre a forma de se dar um tratamento, sem fazer uma operação de 

raspagem. 

04/04/22, 14:02 - Joaquim Carvalhal: Olá bom dia Sr Joaquimm  

Obrigada por entender e eu tenho certeza que achariamos uma solução. Porém, hoje pela manhã 

recebi  

uma ótima notícia da lavanderia a respeito das roupas de cama da Pousada Aurora, estão todas 

salvas ??  

 

Irei marcar com Inês e André para conversarmos.  



 

 

Gostaria de saber a respeito do jardim suspenso e do conjunto de cadeiras e bancos e mesinha 

de madeira.  

O senhor vai mesmo querer ficar com elas? 

04/04/22, 14:02 - Joaquim Carvalhal: Ainda bem. 

Vamos aguardar que se faça a verificação do estado das roupas da pousada. 

Depois vamos verificar o estado dos artigos constantes do inventario e suas faltas. Nada ainda 

foi feito  

devido aos últimos acontecimentos. 

Os artigos por si propostos que estão na pousada, poderão ficar ou não, dependendo de muitos 

fatores. 

 

julgo que neste momento o primordial é sabermos o estado das roupas da pousada. 

 

Concorda.? 

04/04/22, 14:55 - +351 916 298 740: Bom dia sr Oswaldo tudo bem? Daqui a Inês companheira 

do Andre  

neto do Sr Joaquim. 

Ligamos para a defesa civil de paraty, perguntei se amanhã dava para ir para o Rio de Janeiro 

mas disseram  

que não sabem informar, hoje está fechado mas amanhã não sabem. 

04/04/22, 15:42 - +351 916 298 740: Sr Joaquim outra situação, o ar Almir está com o filho, 

qual a melhor  

forma para almoçar? Vamos a um restaurante e cada um paga o seu ou será que o sr Almir leva 

a mal? 

04/04/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Voces vão na vossa vida e dizem que tem que sair para 

tratar de  

alguns assuntos. 

Se fosse so uma vez, tudo bem, mas, vai ser muitos dias consecutivos. 

Devem ter bebidas como cerveja e agua fresca. 

04/04/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: E oferecerem. 



04/04/22, 18:03 - +351 916 298 740: Ok obrigada, nós oferecemos cerveja mas eles só bebem 

água 

04/04/22, 21:41 - Joaquim Carvalhal: Uma vez que a Thaiane falou que ja apareceu a roupa da 

pousada que  

estava na lavanderia, seria bom que voces fizessem um apanhado dos artigos/produtos em falta 

e  

eletrodomésticos que apresentem fadiga, como o ar condicionado, banheira e talvez outros. 

 

Acho que ela tem urgência em marcar esta entrega das roupas e acertar contas. 

 

Depois digam algo. 

04/04/22, 22:28 - +351 916 298 740: Estivemos com a D.Roseli agora. Dá para conversar? 

04/04/22, 22:29 - +351 916 298 740: A Thaiane quer marcar p falar connosco amanhã 

04/04/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Querem falar agora , é isso? 

04/04/22, 22:45 - Andre Neto: Sim pode ser ? 

04/04/22, 22:46 - Joaquim Carvalhal: Claro 

Ligam vcs 

04/04/22, 22:47 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

05/04/22, 00:06 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



05/04/22, 00:11 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 00:34 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 07:06 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

05/04/22, 07:34 - Joaquim Carvalhal: Fiz uma leitura do ficheiro que me enviaram, mas fiquei 

com algumas  

duvidas,  

Quando puderem, deem uma vista de olhos e depois podemos esclarecer por chamada. 

05/04/22, 10:44 - Andre Neto: Andre bom dia 

05/04/22, 10:44 - Andre Neto: Hoje não vou conseguir ir aí 

05/04/22, 10:44 - Andre Neto: Amanhã retorno se Deus quiser ?? 

05/04/22, 10:45 - Joaquim Carvalhal: Quem foi que mandou a msg? 

05/04/22, 10:45 - Andre Neto: Foi do Sr Almir 

05/04/22, 10:51 - Joaquim Carvalhal: Acontece. 

Vão mantendo o foco num dos cenários falados, que é o de aprontarem as suites do piso superior, 

ate a  

entrada do pacote da Semana Santa. 

As outras suites, podem ir fazendo aos poucos, dia a dia. 

E só devem abrir o calendário quando tiverem a certeza que o Almir acaba. 

Devem insistir com o Zandes, para que ele se desloque a pousada no final do horário dele para 

se ver qual a  

melhor forma de resolver o problema das banheiras de hidro. 

05/04/22, 13:53 - Andre Neto: Bom dia zandes tudo bem?  

Quando vai puder vir consertar a hidro ?  

Abraço 

05/04/22, 13:53 - Andre Neto: bom dia Vou passa ai hoje horas 13;30 ?? 

05/04/22, 15:29 - +351 916 298 740: Tivemos entrevista com a D. Cássia.  

Chegou meia hora mais cedo, é paratiense, tem experiência como camareira e serviços gerais 

em pousadas.  

Disse que estava disponível para ajudar em qualquer setor da pousada. Até disse que se fizesse 

algo mal  

para lhe dar bronca. Que estava aqui para ajudar em tudo o que fosse preciso. 

Vive na rua dos tucanos aqui ao lado. 



Esteve 4 anos no Rio de Janeiro a trabalhar como atendente com o marido mas não se adaptou 

ao ritmo do  

rio e quis voltar para paraty.  

Tem uma casa que aluga mensalmente e precisa de um emprego .  

Faz 44h semanais, prefere 30 min de pausa do que 1 hora de almoço. 

Pareceu nos uma pessoa humilde e pronta para trabalhar. 

05/04/22, 15:42 - Joaquim Carvalhal: Se for esta a escolhida devem perguntar ao Magarão, se 

ele tem  

alguma ficha de dados de funcionários para ela preencher.  

Depois é saber qual o tempo que pode ficar em experiencia e quais os direitos trabalhistas que 

ela vai ter,  

como ´ferias, etc. 

E o quais os documentos que ela rem que apresentar para fazer a admissão dela. 

05/04/22, 15:43 - Joaquim Carvalhal: Quanto a hora do almoço, não sei se a Lei permite 30 

minutos. 

Também tem que saber os dias de folga que ela tem direito. 

Devem esclarecer se ela trabalha domingos e feriados. 

Nesta linha anterior devem saber com o Magarão se estes dias tem algum valor exta a ser pago. 

05/04/22, 15:51 - +351 916 298 740: Sim estamos a espera do magarao nós enviamos mensagem 

a  

perguntar isso tudo e ficamos de dar uma resposta a D. Cássia dos valores certinhos se a 

escolhêssemos.  

Nos pesquisamos e temos uma noção de isso tudo mas preciso da confirmação dele tendo em 

conta que é o  

nosso recursos humanos. 

Nos estivemos lá da última vez e pedimos esclarecimentos sobre isso mas ele espetou nos com 

umas folhas  

de 2017. 

05/04/22, 17:49 - +351 916 298 740: O sr zandes já está aqui a resolver o problema das 

banheiras 

05/04/22, 17:49 - +351 916 298 740: Tb nos está a explicar como funciona a caixa de água do 

sótão 

05/04/22, 17:50 - Joaquim Carvalhal: Depois se for possível gostava de falar com ele. 



05/04/22, 17:51 - +351 916 298 740: Ele está a dizer p ligar direto para o celular dele 

05/04/22, 17:52 - Joaquim Carvalhal: vou ligar 

05/04/22, 19:46 - +351 916 298 740: Sr Joaquim as bombas de baixo estão com problemas. Se 

conseguir  

ligue ao zandes para ele explicar o que se passa , nos como não percebemos a 100% não vamos 

ser bem  

explícitos 

05/04/22, 19:49 - Joaquim Carvalhal: Julgo ser melhor voces tentarem com ele, por 

transmitirem o que se  

passa e como é que voces estão fazendo e qual o barulho ou problema que existe. 

Caso nao consigam, então voltem a me contatar. 

05/04/22, 19:50 - +351 916 298 740: Podemos ligar? 

05/04/22, 19:50 - Joaquim Carvalhal: Claro 

05/04/22, 19:57 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

05/04/22, 20:14 - Joaquim Carvalhal: E imporate saber com a thaiane quem montou este sistema 

de  

bombas com o abastecimento das aguas. 

05/04/22, 22:57 - +351 916 298 740: Sr Joaquim estivemos a falar com a thaiane. 

Ela diz que para a água estar a sair castanha entrou lama nas caixas de água, para esperar e 

deixar correr a  

água para ver se limpa mas que o mais provável é ter que contratar alguém para limpar as caixas. 

O grande  

problema é que vai ser complicado arranjar alguém que as limpe maior parte das pessoas não 

aceitam por  

serem no lugar que são o que torna quase impossível a sua limpeza e com a hipótese de encontrar 

cobras e  

ratos. 

 

Disse que tem 4 caixas de água mas na altura do teteco com inundação 2 delas viraram então 

não foi  

arranjado e a pousada só está a funcionar com 2 caixas.  

Não foi ela que colocou as caixas diz que foi na altura do Sr Joaquim, portanto não tem nenhum 

contacto. 



A única coisa que ela alterou foi a bomba que transforma a água fria em quente, estava no porão 

e foi  

colocada uma nova cá em cima. Já me deu o contacto do Sr da manutenção, tem de ser feita uma 

vez por  

ano. Aquela bomba custou por volta dos 7.000 R$ e foi ela que comprou, disse que não a levou 

porque não  

tem onde colocar. 

05/04/22, 22:59 - Joaquim Carvalhal: Podem ligar agora 

05/04/22, 23:01 - Iniciou uma chamada 

05/04/22, 23:17 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

06/04/22, 07:41 - Joaquim Carvalhal: Bom dia pessoal. 

Hoje só vou estar disponível, perto das 13h00 (Port) 

Mas vocês podem adiantar muita coisa, para que não se atrase. 

Viu deixar aqui alguns considerandos e um passo a passo de alguns procedimentos. 

     As caixas de água que estão no porão, foram la colocadas por mim. Isto porque a data da 

abertura da  

pousada, essa rua não tinha um abastecimento de água oficial da prefeitura. Tinha apenas um 

cano de  

pequeno diâmetro e a pressão da água era mínima. Razão que as caixas ficaram num nível mais 

baixo  que o  

cano de abastecimento vindo da  rua e a mesma descia por gravidade. Hoje penso que este 

problema não  

deve existir, então deve-se saber os itens abaixo colocados, para que se entenda qual o atual 

sistema que  

esta em uso. 

Algumas perguntas podem fazer ao Juliano que vai hoje falar com voces 

1. Saber se a água da rua tem pressão suficiente para o abastecimento dos banheiros do 

piso superior  

da pousada. Podem tentarem saber junto a outras casas de dois andares, localizadas próximas 

da pousada. 

2. Perguntar ao Juliano se no tempo de chuva (intensa ou não) a água apresentava a cor 

barrenta,  

como a que vocês viram ontem. Uma foto desta água ajudava muito. 



3. Tentar saber nas redondezas se alguém também teve o problema de água barrenta nas 

suas casas,  

nesta atual circunstância de chuvas e mesmo se em outras datas de chuvas intensa, tem este 

mesmo  

problema. 

4. Se faltou a água na cidade ou no Bairro Cabore, é sinal que alguma conduta arrebentou e 

permitiu a  

entra de agua barrenta. 

5. Verificarem se depois do contador, já na área interna do jardim, passa algum tubo 

condutor de  

agua para o interior do porão. Ou mesmo se passa algum tubo que va direto do contador para a 

parte  

lateral onde tem este aquecedor de água, 

6. Depois de se saber se atualmente a agua tem pressão suficiente, podemos estudar a 

colocação de  

caixas de agua na lateral da casa, onde antigamente era a lavanderia. 

7. Se o ponto 6 for viável, transfere-se o sistema de armazenamento de aguas do porão 

para esta  

lateral, onde será feito a receção direta do contador da rua ate as caixas de agua. Depois uma 

bomba de  

pressão distribuirá a agua para o dito aquecedor e para o sistema de aguas frias da pousada. 

8. Preciso das seguintes medidas: 

8.1. Altura e largura da porta de entrada do porão + fotos. 

8.2. Largura do corredor lateral entre a parede da pousada e o muro de vedação. 

8.3. Altura deste muro de vedação 

8.4. Altura  desde o piso até ao patamar da porta da rouparia + foto 

8.5. Comprimento deste corredor desde a entrada (primeiro tinha uma porta junto a varanda 

da suite  

lateral frontal) até a parte final onde da acesso para a sala de cafe da manhã + foto. 

8.6. Varias Fotos do aquecedor de água de vários ângulos, e se possível as placas de 

identificação dos  

mesmos. 

8.7. Fotos (se for possível) da tal bomba ou bombas de pressão de água existentes. 



 

Com estas informações todas, talvez, repito, talvez possamos fazer algo de diferente e mais 

eficaz- 

 

Até mais logo. 

06/04/22, 13:15 - +351 916 298 740: 1. A água da rua não tem pressão para o abastecimento 

dos quartos  

do nível superior (Thaiane já nos informou). 

 2. O Giuliano ainda não acordou e vai tratar comigo por chamada, essas perguntas 

para ele  

enviamos depois 

 3. Nestas horas não conseguimos saber se alguém teve água barrenta nas suas casas, 

o  

zandes ontem informou que sim. Aqui no caborê ainda não se sabe porque estava quase toda a 

gente sem  

água ontem a noite  

 4. Houve uma conduta que rebentou e eles cortaram a água 

 5. Tubo condutor não se vê, é por baixo do solo 

 

8.1. Entrada porão: 2,5m de largura 1m de altura 

8.2.  Largura corredor lateral 1m81cm 

8.3 altura muro de vedação 2m10cm 

8.4 altura piso até porta rouparia 88cm 

8.5 comprimento do corredor 8,50m 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:23 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:27 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 13:59 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 17:47 - Joaquim Carvalhal: Boas, estão por ai? 

06/04/22, 18:21 - +351 916 298 740: Sr Joaquim viemos buscar o aspirador e a mangueira que 

compramos  

para a pousada, já voltamos e avisamos 

06/04/22, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Sem problemas. 

06/04/22, 19:04 - +351 916 298 740: Já chegamos 

06/04/22, 19:11 - Joaquim Carvalhal: Podem falar. Querem ligar. 

06/04/22, 19:41 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

06/04/22, 19:42 - Joaquim Carvalhal: Posso ligar cerca das 20hoo daqui 

06/04/22, 19:46 - +351 916 298 740: Ok 

06/04/22, 20:06 - Iniciou uma chamada 

06/04/22, 20:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/04/22, 20:26 - Joaquim Carvalhal: https://www.mastersol.com.br/produto/reservatorios 



06/04/22, 20:27 - Joaquim Carvalhal: https://orbisdobrasil.com.br/product-

category/catalogo-completo/ 

06/04/22, 20:37 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

07/04/22, 08:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 08:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 08:24 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

07/04/22, 08:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 10:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 10:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 10:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 13:00 - +351 916 298 740: Então só lhe envio as fotos depois de cortar esse mato 

certo? 

07/04/22, 13:20 - Joaquim Carvalhal: Podem me enviar antes as fotos que falamos ontem. 

O corte do mato é para voces terem os canos/tubos a descoberto, para que se tenha noção 

dessas ligações. 

07/04/22, 13:21 - Joaquim Carvalhal: Hoje logo de manha pedi ao Zandes para me confirmar 

numa loja em  

Paraty, se é a mesma que me vendeu estas bombas que enviei para voces hoje e foram instaladas 

em 2010. 

07/04/22, 13:22 - Joaquim Carvalhal: Este problema da agua me preocupa muito. 

07/04/22, 13:25 - Joaquim Carvalhal: Sei que o momento é muito atípico e se não fizermos um 

"pressing" a  

abertura da pousada será bem mias tarde do que voces contam. 

07/04/22, 13:28 - Joaquim Carvalhal: Ouvi um áudio do Zandes, onde ele me dizze que enviou 

um cartão e  

um técnico para voces. Já viram 

07/04/22, 13:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 13:29 - Andre Neto: Sim, ele enviou-me esse cartão 

07/04/22, 13:30 - Joaquim Carvalhal: Isso. 

Mas antes de chamarem este técnico, devem colher aquelas informações que estão em pauta. 

Inclusive com a Thaiane. 

07/04/22, 13:30 - Andre Neto: Mas o técnico é para colocar as caixas de água? 



07/04/22, 13:31 - Andre Neto: A thaiane não sabe porque nunca entrou no porão, ela sempre 

chamou um  

técnico 

07/04/22, 13:34 - +351 916 298 740: Podemos mandar mensagem mas ainda estou com 

pendências com  

ela em cortador da relva, booking, Facebook…. Não sabem passes de nada ! Em relação à caldeira 

não foi  

ela que as colocou mas passou me o contacto da pessoa que faz manutenção 

07/04/22, 13:34 - +351 916 298 740: Oi Inês 

Quando chegamos já estavam instaladas eu só faço manutenção.  

 

Vou ti passar o contato dele 

07/04/22, 13:34 - +351 916 298 740: ?Xindoca Aquecedor A Gás.vcf (ficheiro anexado) 

07/04/22, 13:37 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Podemos falar agora? 

07/04/22, 13:40 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

07/04/22, 13:41 - Andre Neto: Acho que desligamos cedo demais.  

Pode ser, estamos aqui 

07/04/22, 13:45 - Iniciou uma chamada 

07/04/22, 13:46 - Joaquim Carvalhal: Vamos alar? 

07/04/22, 13:46 - Joaquim Carvalhal: *falar 

07/04/22, 14:44 - Iniciou uma chamada 

07/04/22, 14:45 - Iniciou uma chamada 

07/04/22, 14:59 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

07/04/22, 15:10 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 15:17 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

tem como depois ter acesso a essa fatura? 

07/04/22, 15:18 - Joaquim Carvalhal: Para que em caso de necessidade entregar a Thaiane. 

07/04/22, 15:27 - Joaquim Carvalhal: Não consigo contato com o whatsapp. 

Voces vão sair agora ? 

07/04/22, 15:35 - Joaquim Carvalhal: A casa é "parafusos parati" 



fica na Rua José Vieira Ramos (paralela a Roberto da Silveira)  quase por tras da pousada do 

Principe. 

 

Com quem eu comprei a bomba se chama Rodrigo (julgo ser o dono) 

Se forem até la. se voces ligarem para mim tento falar com ele. 

Ate+ 

07/04/22, 15:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 16:00 - +351 916 298 740: Passamos lá na parte da tarde , as 14 daqui pode ser?  

O giuliano vem cá agora buscar o entulho que deixaram 

07/04/22, 16:08 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 16:09 - +351 916 298 740: Já tenho acesso 

07/04/22, 16:09 - +351 916 298 740: Não vou alterar o cnpj até que ela pague 

07/04/22, 16:14 - Joaquim Carvalhal: Mas se puxarem o boleto, podemos ver do que se trata. 

Veja se conseguem e depois s me envie 

Porque eu não entendo este pagamento, 

07/04/22, 16:16 - Joaquim Carvalhal: Claro com  casa do parafuso, pode ser mais tarde. Sem 

problemas. 

07/04/22, 16:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 16:19 - Joaquim Carvalhal: Apenas queria saber sobre o que se trata este débito 

deste boleto Ou  

se tem outros para se ter uma ideia, 

Porque em Portugal eu não tenho conhecimento de debitos pa com o Booking. 

07/04/22, 16:29 - +351 916 298 740: O valor que tem para pagar é referente às comissões da 

booking 

07/04/22, 16:41 - Joaquim Carvalhal: Então ela recebe direta do hospede e depois paga ao 

Booking. Deve  

ser isso. 

07/04/22, 16:41 - Joaquim Carvalhal: Paga ao Booking as comissões. 

07/04/22, 16:43 - Joaquim Carvalhal: Ja vi a mensagem do Magrão sobre a luz. 

Qual o valor e qual a data limite de pagamento. 

07/04/22, 16:44 - +351 916 298 740: Não tenho acesso a essas informações, para conseguir 

ver o boleto  



precisava do cnpj do teteco 

07/04/22, 16:45 - Joaquim Carvalhal: Mas a conta esta em nome do cnpj dele? 

07/04/22, 16:47 - +351 916 298 740: Sim, a luz está em nome do teteco ainda 

07/04/22, 16:52 - Joaquim Carvalhal: Bem, neste caso vamos aguardar pelo pagamento. 

Tem data limite de vencimento? 

07/04/22, 16:57 - Joaquim Carvalhal: Ou ja venceu? 

07/04/22, 16:59 - +351 916 298 740: Não sei, aqui dão a hipótese de escolher a data limite. Já 

venceu  

porque quando tentei trocar a titularidade informaram que tinha um boleto em atraso 

07/04/22, 17:54 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxx 

07/04/22, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 18:12 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 19:41 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim viemos aqui à loja, o senhor Rodrigo vive 

em Angra e  

não está hoje. Não podem passar o contacto dele mas deram whatsapp da loja para ligar e tentar 

falar com  

ele (24) 99858-0055 

07/04/22, 20:10 - Joaquim Carvalhal: Não disseram se amanha ele estará por lá.? 

07/04/22, 21:28 - +351 916 298 740: Não, é incerto porque é o dono 

07/04/22, 21:29 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim o filho do sr Almir explicou nos o processo 

da piscina.  

Nós queríamos tentar sugar o lixo mas não sabemos qual o manípulo. Nós podemos abrir cada um 

e ver  

qual é ou é perigoso? 

07/04/22, 21:38 - Joaquim Carvalhal: Sobre o Rodrigo do parafuso Parati, podemos fazer o 

seguinte. 

Voces amanhã podem telefonar para la, no sentido de saber se ele esta na loja. Podem dizer que 

querem  

saber informações sobre uma sistema de bomba pressurizadora que foi vendida para a pousada 

Aurora  

(que ele já não deve se lembrar) no ano de 2010. 



 

Caso ele atenda voces, podem explicar que eu necessito falar com ele. (provavelmente ele ja não 

se lembra)  

mas que preciso do zap dele direto porque me encontro em Portugal e tenho que tomar uma 

decisão sobre  

uma nova aquisição de um sistema semelhante ao que foi comprado em 2010. 

 

ja sei que são muitos anos, mas vale a pena tentar. Este representa um tipo de bombas "Dancor"  

considerada uma das melhores do Brasil. Vale dizer que deve ter bons técnicos para resolverem 

o assunto. 

07/04/22, 21:43 - Joaquim Carvalhal: Sobre a piscina, vou ver se tenho para aqui algum manual 

... 

07/04/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:10 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:14 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:18 - Joaquim Carvalhal: Na data que entreguei a pousada, deixei um manual com 

varios  

procedimentos dobre o funcionamento da pousada e a piscina era um deles. Tentem ver por ai 

se ainda  

existe alguma coisa parecida com o manual. 



07/04/22, 22:24 - Andre Neto: Sim, pode ser por favor . Eu tive até agora a ver vídeos, mas 

todos têm  

registros diferentes desta 

07/04/22, 22:25 - Andre Neto: Vou procurar 

07/04/22, 22:26 - Joaquim Carvalhal: O saber fazer esta resumido nestas tres fotos. 

Por isso, se voces tiverem alguém (claro que pagando) que esteja disposto a explicar estes 

procedimentos,  

depois é simples. 

Sei que se a piscina estiver muito suja, devem faer uma aspiração com a manueira e a ponteira, 

mas a agua  

sai diretamente para o exterior Não seve passar no filtro. 

Depois a porçao de agua que sair com esta aspiração deve ser reposta com a agua da rua. 

Só depois é que podem fazer a filtragem e posteriormente a retro lavagem do filtro. 

07/04/22, 22:26 - Joaquim Carvalhal: Vou enviar para o Zandes umas 3 fotos e fico a espera 

que ele diga  

algo. 

07/04/22, 22:28 - Andre Neto: Ok o processo entendi , se o zandes souber a função de cada 

uma ou grande  

parte já podemos ser nós a limpar 

07/04/22, 22:30 - Andre Neto: Eu a pouco gravei um vídeo, agora tem um filtro (não tenho a 

certeza se será  

filtro ) mas está a mais . Ou seja , diferente dessa foto 

07/04/22, 22:31 - Andre Neto: O vídeo está meio confuso. Mas posso tirar uma foto amanhã 

de manhã com  

luz do género dessa 

07/04/22, 22:32 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:32 - Joaquim Carvalhal: Não sei dizer mais nada. Ja la ai muito tempo, mas apesar 

destes  

manípulos todos, apenas são necessários dois ou tres. 

Porem se forem mal mexidos, pode haver um colapso no filtro. 

07/04/22, 22:35 - Andre Neto: Ok, então é mesmo melhor esperar ter a certeza antes de 

mexer. Pode ser  

que o zandes saiba. Ele disse que amanhã vinha cá as 9:30 



07/04/22, 22:38 - Joaquim Carvalhal: Mas eu ja enviei para ele as fotos. 

nesta ida dele alem da piscina, pode ser que ele descubra quais os tubos de leam a agua do 

contador para  

dentro do porão. 

També é importante voces saberem qual a tubagem da agua quente naquela engrenagem, do 

cilindro de  

aquecimento. 

Muito importante é sabermos os espaço disponiveis co as respetivas medidas para se calcular 

quantas  

caixas de agua pode caber nesta lateral. 

07/04/22, 22:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 22:45 - Joaquim Carvalhal: Falou. 

Mas amanhã, quando la estivesse queria falar consigo, para se ver a possibilidade de se colocar 

umas caixas  

de 1000 litros da tigre ou de outra, Depois era só ligar estas caixas aos canos que vem do porão, 

Em dois  

tempos se resolve isto. 

Esta colocação das caixas e a compra delas vai ser comigo. Porque me sinto responsavel. 

Depois diga onde se pode comrara estas ciaxas mais em conta. 

07/04/22, 23:28 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: Vou reenviar uma resposta que o Zandes acabou de me 

enviar, mas,  

amanhã ele vera melhor com voces 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: Tem razão, mas o corredor só tem 1.80m/1.90m de 

largura, e mesmo  

assim sobra apenas cerca de 45 cm de passagem. 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: Mas estas medidas voce mesmo pode verificar amanhã. 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: Sim 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: ???????? 

07/04/22, 23:45 - Joaquim Carvalhal: ?? 

08/04/22, 00:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 



08/04/22, 00:00 - Andre Neto: Tambem já compramos a tinta , a medida que o Almir vá 

acabando o forro ,  

nós vamos pintando 

08/04/22, 00:01 - Andre Neto: Ok, amanhã vejo com o zandes e medimos ao certo. Com ele será 

mais fácil  

entender 

08/04/22, 08:52 - Joaquim Carvalhal: O forro ficou espetacular. Apesar de retirar a 

rusticidade das telha  

vista, telhado conhecido também de telha vã,  

Também quanto a limpeza será mais simples e desta orma desce algumas criticas que primeiro 

existiam. 

Uma coisa: 

Ja o forro foi envernizado? 

08/04/22, 08:56 - Joaquim Carvalhal: Quanto a pintura, existe uma norma que deve ser seguida. 

Quando iniciarem a pintar um lado da parede, ele deve ser de forma continua. Melhor dizendo, 

voces não  

devem pintar o mesmo lado até ao meio e depois passados algumas horas continuarem, Pode 

haver uma  

diferença na secagem das duas áreas pintadas. 

Mas qualquer coisa o Zandes explica melhor. 

Também devem isolar o pico, uma vez que pode haver corrimento da pintura ou mesmo salpicos. 

08/04/22, 13:21 - Joaquim Carvalhal: *piso 

08/04/22, 14:43 - Andre Neto: Sim, o Almir envernizou 

08/04/22, 14:43 - Andre Neto: Ok vamos seguir o metodo 

08/04/22, 14:44 - Andre Neto: O zandes esteve aqui , ele já me ensinou o processo da piscina. 

Estou a  

limpar para ver o resultado 

08/04/22, 14:45 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

E as medidas da lateral da lavanderia, para saber se é viavel o alojameto das caixas de agua. 

08/04/22, 14:49 - Andre Neto: La trás ele falou que o melhor será chamar o  xindoca , o que 

fez o serviço  

pra thaiane, porque assim o zandes consegue perceber melhor como funciona.  

 



A caixa de água ( só 1 neste caso)  terá de ser maior em cumprimento pois só tem 1,80 de largura 

na lateral  

da lavanderia. Ele diz que é possível uma caixa assim de forma a que caiba. Já para a passar para 

la, terá de  

ser por cima. Porque não passa na porta.  

 

Quanto a banheira que está a vazar ele foi agora comprar aquela cola vermelha para arranjar e 

já volta.  

 

Já lhe pedi para depois ligar e explicar da forma dele também. 

08/04/22, 14:50 - Joaquim Carvalhal: Mas voces ja sabem que foi este xindoca que fez o serviço 

para a  

Thaiane? 

08/04/22, 14:52 - Andre Neto: A thaiane falou a uns dias que é esse Xindoca que faz a 

manutenção. O  

Zandes também sabia que era ele, portanto ate o deve conhecer 

08/04/22, 14:53 - Joaquim Carvalhal: Mas é preciso esclarecer se foi esse xindoca que fez esta 

instalação. Se  

não foi devem tentar entender qual o tipo de manutenção que ele faz. 

08/04/22, 14:53 - Andre Neto: Ok, temos o contacto dele . Vou enviar mensagem pra esclarecer 

08/04/22, 14:56 - Joaquim Carvalhal: Mas uma coisa e a manutenção que o xindoca fez oi possa 

fazer..  

Outra é: 

Tentar colocar uma ou duas caixas de 1 000  litros cada, para se faer o desligamento da serventia 

das caias  

que estão no porão. 

esta decisão depende de nos depois de ouvir o xindoca. 

E deve ser resolvido nesta deslocação do Zandes para se fazer a cokpras das caixas de posteiro 

instalação 

08/04/22, 14:58 - Joaquim Carvalhal: O xindoca é uma coisa, a localização das caxas ai fora 

depende de nos,  

depois de se saber se a largura deste corredor permite a sua implantação. 



Se vai ter que pssasr por ciam, não tem problema. Depois coloca.se um corredor em maderia com 

escadas  

para subir num lado e desce no outro. 

08/04/22, 15:00 - +351 916 298 740: A largura é de 1,79/ 1,80 m 

08/04/22, 15:01 - Andre Neto: Podemos ligar quando o Zandes chegar ? 

08/04/22, 15:03 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 15:03 - Andre Neto: Essa é a que o Zandes diz que cabe. 

08/04/22, 15:03 - Joaquim Carvalhal: Mas o Zandes deve verificar, porque 1 cm pode fazer a 

diferença. 

Neste momento alem dos problemas das banheiras, a prioridade +e colocar caixas de agua nesta 

lateral da  

lavandeira. 

Com o problema das banheiras resolvido e o abastecimento de agua nesas caixas, voces tem o 

problema  

resolvido, 

 

O Zandes deveria estar presente numa visit que este xindoca faça a pousada para ficar dentro 

do sistema, 

08/04/22, 15:04 - Joaquim Carvalhal: Quais as dimensões deste tanque em cima. Sem isto, 

apesar dele dier,  

eu preciso ter noção de dimenções. 

08/04/22, 15:04 - Joaquim Carvalhal: Depois é preciso saber quem vende e se vier de fora, 

quantos dias  

demora a entrega 

08/04/22, 15:05 - Andre Neto: Largura tem 1,60 . E altura 1,80 

08/04/22, 15:05 - Joaquim Carvalhal: Capacidade? Quem vende? Valor? prazo de entrega? 

08/04/22, 15:05 - Andre Neto: A casa de material que a vende é “Mata dentro” , no trevo de 

paraty 

08/04/22, 15:06 - Andre Neto: 2800L de capacidade 

08/04/22, 15:06 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Devem de imediato saber valor, e prazo de entrega 

08/04/22, 15:07 - Andre Neto: Vou ligar pra lá agora e já confirmo o valor e prazo 

08/04/22, 15:07 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 



08/04/22, 15:13 - Andre Neto: Valor - 4123 ( á vista , ou seja pode ser pix )  48h no máximo 

para entrega 

08/04/22, 15:16 - Joaquim Carvalhal: E as caixas de 1000 litros, Podem saber o valor? 

08/04/22, 15:22 - Joaquim Carvalhal: Perguntem ao Zandes se tem outra casa em Paraty que se 

possa  

comparar estes preços. Se o Amir estiver podem perguntar se ele conhece alguma casa em 

Paraty que  

venda estes produtos 

Ou seja 

Fazer uma pesquisa de mercado. 

08/04/22, 15:23 - Joaquim Carvalhal: O pagamento é a vista o que pode trazer vantagens de 

preços. 

08/04/22, 15:39 - Joaquim Carvalhal: Uma observação- 

A imagem que me enviou daquela caixa de agua cilíndrica, não bate muito certo. 

Voce diz que tem 1,60 de largura e 1,80 de altura, mas da a sensação que a altura é muito maior 

que a  

base., quando na realidade so eiste 20 cm de diferença, 

08/04/22, 15:43 - +351 916 298 740: Foroam as medidas que disseram ao andre e ao zandes da 

loja 

08/04/22, 15:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 15:46 - Joaquim Carvalhal: *1.60 m base 

08/04/22, 15:46 - +351 916 298 740: Nós vamos esclarecer com a loja 

08/04/22, 15:47 - Joaquim Carvalhal: Claro Porque é uma comora avultada e deduzo que pagamos 

primeiro  

e dpois eles mandam vir. Se der errado ou não couber neste espaço, temos que ficar com eles 

na mesma. 

08/04/22, 15:47 - +351 916 298 740: Sr Joaquim podemos ligar? O zandes quer falar consigo 

a thaiane tirou  

os dois motores das banheiras 

08/04/22, 15:50 - Joaquim Carvalhal: A formula em cima de calculo do cilindro 

 que voces podem fazer na hora é da seuinte forma. 

 

Metade do diâmetro da base do deposito, que é o raio vezes ele mesmo. 



Depois multiplicam por 3.14 e de pois pela altura. 

 

Este valor de 3.14 é contante para tosos os cálculos de formas cilíndricas. 

08/04/22, 15:50 - Joaquim Carvalhal: Claro. Liguem agora 

08/04/22, 15:52 - Iniciou uma chamada 

08/04/22, 15:54 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

08/04/22, 16:24 - +351 916 298 740: Bom dia. Os motores estão aí 

08/04/22, 16:24 - +351 916 298 740: Um se não me engano foi tirado com a tentativa de que 

parece de  

vazar no quarto 4 (sem sucesso) 

08/04/22, 16:24 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 16:24 - +351 916 298 740: E o outro está no lugar 

08/04/22, 16:25 - +351 916 298 740: Porém não usávamos mais devido ao problema que não foi  

solucionado pelo Zandes na época e optamos por vender o quarto com o banheiro sem o uso da  

hidromassagem 

08/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: O quarto 6 talvez esteja sem o motor instalado, mas só 

tiramos e está  

na rouparia, tinha me esquecido desse detalhe 

08/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: Entendeu? 

08/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: Se quiser 

08/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: Pode me ligar 

08/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: Q falamos melhor 

08/04/22, 16:28 - Joaquim Carvalhal: Peça para o Zandes verificar melhor se o outro motor 

realmente se  

encontra no lugar. E depois de.me a resposta para aqui 

08/04/22, 16:28 - Joaquim Carvalhal: Não deve ligar para a Thaiane sobre este assunto  

Vamos esperar o que o Zandes tem para dizer sobre o motor 

08/04/22, 16:28 - Joaquim Carvalhal: Fico no aguardo 

08/04/22, 16:31 - +351 916 298 740: Não tem motor e na rouparia também não tem nenhum 

08/04/22, 16:31 - Joaquim Carvalhal: Preciso que me envie o nº da conta do Itau do De e do 

CPF. 

Sei que ja me enviaram mas assim é mais rapido 



08/04/22, 16:31 - +351 916 298 740: Já encontramos 1 motor!! 

08/04/22, 16:34 - Joaquim Carvalhal: Ok 

08/04/22, 16:35 - Joaquim Carvalhal: Preciso que me envie o nº da conta do Itau do De e do 

CPF. 

Sei que ja me enviaram mas assim é mais rapido 

08/04/22, 16:35 - +351 916 298 740: Falei com a thaiane ela estava ligando para mim sem parar. 

Então ela  

falou que 1 motor está na banheira e o outro estava aqui em baixo desinstalado. Ela falou que 

paga a  

instalação do motor que retirou. 

O zandes não encontra o motor que está na banheira. 

08/04/22, 16:35 - +351 916 298 740: Vou enviar 

08/04/22, 16:35 - Joaquim Carvalhal: Ok 

08/04/22, 16:38 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 16:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 16:54 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 16:56 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Ja fiz as duas transferências para a conta do De e do Zandes. 

Avisem o Zandes deste fato. 

Encomendem e paguem de imediato esta caixa cilíndrica e devem ter em conta se ao descarregar 

ai na  

pousada tem pessoas que ajudem a colocar para dentro 

 

Não podem largar o Zandes, Vamos propor que ele comece já de imediato,  

Digam que vão reabrir a pousada mo dia 22 de abril. 

08/04/22, 16:58 - Joaquim Carvalhal: Vou dentro de momentos sair para o Pouso da Serra e 

mais tarde ja  

fico operacional. 

Qualquer coisa deixem aqui. 

 

com a Thaiane procurem não ficar com muita conversa, somente o excencial. 

 



Vamos arregaçar as mangas, porque o tempo para abrir no final deste mes com estes serviços 

todos é  

muito curto. 

 

Ate + 

08/04/22, 17:00 - Andre Neto: Há só um problema , o zandes diz que só pode começar terça 

feira. Ele tem  

aula da condução agora as 14h . Diz que depois vai comprar material . Que vai pegar um outro 

menino  

porque precisa de ajuda e terça feira pode começar pela parte de cima ( as banheiras ) e depois 

passa para  

a caixa de água. Mas não será melhor começar primeiro pela caixa de água  ? 

08/04/22, 17:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 17:22 - Joaquim Carvalhal: Não a caixa de água é super rápido. 

Em dois tempos fica operacional. 

Os banheiros requerem uma maior atenção. 

O importante e colocar o Zandes aí dentro. 

Até + 

08/04/22, 17:34 - +351 916 298 740: Medidas corretas da cisterna: 1,57 de largura 1,83 de 

comprimento 

08/04/22, 17:38 - +351 916 298 740: Chega amanhã, estamos a fazer o pagamento já enviamos 

o  

comprovativo 

08/04/22, 17:39 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 19:04 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 19:04 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 19:04 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 19:04 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 19:05 - +351 916 298 740: Boletos e comprovativos de pagamento da luz e booking 

feitos pela  

Thaiane 

08/04/22, 19:06 - +351 916 298 740: A luz temos que fazer marcação na Enel, com o seu cnpj 

não deixam  



que seja pelo whatsapp. A não ser que seja possível colocar mos no cpf do andre 

08/04/22, 20:02 - Joaquim Carvalhal: Quanto a luz, prefiro que fique no meu CNP.  

Tentem fazer a marcação e se for muito demorado, podem usar o meu CPF- 

 

Do Booking, quando é que voces fazem a mudança para a pousada ou melhor quando a Thaiane 

deixa de  

ter acesso ao Booking. 

08/04/22, 21:44 - +351 916 298 740: Entre hoje e amanhã em princípio 

08/04/22, 21:44 - +351 916 298 740: Ela tinha feito o pedido da troca , pediu as nossas 

informações  

pessoais mas não as forneceu ao booking portanto ainda está vinculada à conta. Já falei com o 

apoio, vão  

me enviar um email para finalizar a troca de titularidade 

08/04/22, 21:50 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 21:50 - +351 916 298 740: Xindoca 

08/04/22, 22:07 - Joaquim Carvalhal: Podem falar? 

08/04/22, 22:19 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

08/04/22, 22:38 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

08/04/22, 22:38 - Iniciou uma chamada 

08/04/22, 22:39 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

08/04/22, 23:27 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim a thaiane passou aqui agora esqueceu se 

das chaves  

de casa. Ela aproveitou e falou que se lembrou que tinha enviado a bomba da hidro para arranjar 

e nunca  

mais se lembrou . Terça feira vai trazer 

08/04/22, 23:29 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

Podem guardar e se avariar alguma das banheiras de baixo, é so trocar. 

Tudo vai dar certo, mas ao ritmo de Paraty. 

08/04/22, 23:47 - +351 916 298 740: O senhor das câmaras vem cá segunda feira na parte da 

tarde 

08/04/22, 23:52 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

08/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/04/22, 18:13 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim, a caixa de água chega na segunda 

feira ligaram  

ontem a avisar. 

Falamos com a recepcionista da pousada que falou, a água da rua não tem pressão suficiente, 

tem que ter  

uma bomba. Eles utilizam a oi para a internet mas falha com frequência. 

Tentamos falar com alguém do condomínio mas ainda não conseguimos. 

 

Quando o zandes esteve na pousada, desligou as bombas e não saia quase água nenhuma nos 

chuveiros.  

A thaiane quando me esteve a explicar os manípulos no outro dia também desligou a bomba para 

me  



mostrar que a pressão da água diminuía imenso. Ela conseguia perceber se a bomba estava a 

funcionar ou  

não ligando a água do lavatório, se estivesse a sair com pouca pressao significava que a bomba 

não estava a  

funcionar 

10/04/22, 18:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/04/22, 18:21 - Joaquim Carvalhal: Bem ja sabemos que a agua não tem pressão. 

Que a internet falha com frequência. 

Enfim 

Tudo quase na mesma como era ha mais de 15 aos atras quando eu ai morava. 

 

Eu encontrei aqui um manual de instruções quando montei a pousada. Não se se esta 

desatualizado, mas  

vale a pena dar uma conferida. 

10/04/22, 18:23 - Joaquim Carvalhal: Quanto a caixa de agua que vai chegar, faltou falar o 

seguinte. 

Para entrar naquele lugar onde vai ficar, se ela for muito pesada que não de para passar por 

cima dos  

obstáculos, terão que partir o muro para ela passar. 

10/04/22, 18:38 - +351 916 298 740: Quando ela chegar nos vemos o peso, como é mais pequena 

de  

largura do que o zandes tinha falado até podemos tentar colocar no lugar com os senhores da 

entrega 

10/04/22, 19:03 - Joaquim Carvalhal: Claro e o Almir e o filho se estiverem ai, podem ajudar. 

Mas julgo que o Zandes deve necessitar de partir um pouco daquela saliência em pedra junto a 

parede para  

a base caber com algum folga. 

11/04/22, 15:01 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

11/04/22, 15:03 - +351 916 298 740: Tivemos que colocar no jardim porque não passava na porta 

principal,  

agora temos que ver a melhor forma de passar para trás da rouparia. 

11/04/22, 15:07 - Joaquim Carvalhal: Mas é pesado? 

Dois homens podem com ele?. 



11/04/22, 15:11 - +351 916 298 740: É pesado mas dois homens conseguem 

11/04/22, 15:13 - Joaquim Carvalhal: Ja viram se passa por cima da porta traseira de passagem 

para a  

lateral/lavanderia, onde ele vai ficar? 

11/04/22, 15:13 - +351 916 298 740: Achamos que passa mas vamos tentar amanhã com o zandes 

11/04/22, 15:13 - +351 916 298 740: Neste momento não queremos tirar o sr Almir e o filho do 

trabalho do  

teto 

11/04/22, 15:15 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Quanto ao técnico das cameras que ficou de ir hoje ai a pousada, segundo ele os fios não devem 

estar na  

melhor forma. É isso? 

11/04/22, 15:16 - +351 916 298 740: Sim disse que precisar ser feito uma reformulação no 

cabeamento pois  

o mesmo aparenta estar velho 

11/04/22, 15:21 - Joaquim Carvalhal: Podem alegar o seguinte. 

Que precisam de um orçamento para esta mudança, mas, que só podem fazer este serviços 

depois de  

iniciarem a atividade na pousada e reuniram os valores necessários, 

Depois dele dizer mais ou menos em quanto fica, podem propor o seguinte. 

 

Enquanto não acontece esta abertura, se ele pode colocar as cameras trabalhando de forma 

deficitária. 

Pode ser que o estado delas não seja assim tão catastrófico. 

11/04/22, 15:24 - Joaquim Carvalhal: Sobre medico de trabalho. 

P,f, perguntem ao Almir se o Dr. Marinho ainda é medico em Paraty. 

11/04/22, 15:54 - +351 916 298 740: Ok vamos fazer isso 

11/04/22, 15:55 - +351 916 298 740: Em relação às escadas não há problema em destruí e 

colocar dois  

degraus não temos que pedir autorização à proprietária. Também podemos fazer manutenção. 

Vamos ver  

qual a forma mais barata de o fazer. 

11/04/22, 15:56 - Joaquim Carvalhal: Sem escadas era mais prático. 



Não entendi a manutenção. 

11/04/22, 15:58 - +351 916 298 740: O que não está seguro são os corrimões das escadas, não 

estão bem  

aparafusados. Não sei se o estado da madeira está bom para reforçar com parafusos 

11/04/22, 15:59 - Joaquim Carvalhal: Entendi. 

Mas tentem de acesso direto com um simples portão de madeira. 

11/04/22, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Quando sair as banheiras, já pensaram colocar no espaço 

que sobra  

um banquinho para apoio dos hospedes 

11/04/22, 16:22 - +351 916 298 740: É uma boa ideia 

11/04/22, 16:23 - +351 916 298 740: Vamos ver valores de banquinhos de madeira 

11/04/22, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Depois de saberem as medias dos dois espaços, podem 

pesquisar em  

pelo menos duas casas que vendem coisas usadas, Uma era o Mercatudo o outro ficava na rua do 

Cartório  

Não sei se ainda se mantem ou se existem outras. 

11/04/22, 17:55 - +351 916 298 740: Em relação ao meu processo de legalização não é possível 

emitir uma  

solicitação junto do ministério do trabalho porqueiro sistema não está a funcionar de forma 

nenhuma. Foi  

me pedido para apresentar os emails e prints do erro na polícia federal para alargarem a minha 

estadia sem  

necessidade de multa ou compra de outra viagem enquanto tentam regularizar o site. 

Como depois de amanhã vamos casar, vou à polícia federal apresentar documentação por reunião 

familiar e  

caso não resulte eu apresento as provas de que estou a tentar ingressar no ministério do 

trabalho sem  

sucesso por culpa deles 

11/04/22, 17:57 - Joaquim Carvalhal: Mas so pode pedir reunião familiar após a data do 

casamento, 

11/04/22, 17:59 - +351 916 298 740: Sim, vou marcar na polícia federal uma data após o 

casamento. O  

andre também tem que ir levantar o rne dele, vamos tentar fazer tudo no mesmo dia. 



11/04/22, 18:00 - Joaquim Carvalhal: Tentar não custa- 

12/04/22, 12:34 - Andre Neto: Bom dia , o Almir e o zandes e pessoal dele já estão a trabalhar. 

O Almir vai  

passar para o 3 quarto .  

E o zandes vai agora começar na primeira banheira 

12/04/22, 13:01 - Joaquim Carvalhal: Otimo 

Vou almoçar, qualquer coisa depois falamos. 

E a cx de agua? 

Passa ounão. 

12/04/22, 15:26 - Andre Neto: O zandes diz que passa, só vai ter de tirar aquela pedra la atrás 

para  

encaixar. 

 

O Almir perguntou o que era para fazer com as banheiras que saíram. Parece que querem ficar 

com elas 

12/04/22, 15:26 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

12/04/22, 15:27 - Andre Neto: Eu e a Inês vamos agora as 15h para o Rio de Janeiro. Passamos 

lá a noite  

para casar amanhã . O meu pai dorme aqui para a pousada não ficar sozinha 

12/04/22, 15:35 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Bom casamento e depois mandem fotos. 

12/04/22, 15:38 - Joaquim Carvalhal: Aceitem dar as banheiras mas vejam se ele faz dois 

banquinhos a  

preços módicos, para o tal espaço entre a base de chuveiro e a parede. 

12/04/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/04/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: ?Fabio Eletrecista.vcf (ficheiro anexado) 

12/04/22, 20:24 - Joaquim Carvalhal: Que tudo corra pelo melhor com todos vocês. 

E o meu obrigado pelo apoio. 

Até+ 

13/04/22, 13:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/04/22, 13:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

13/04/22, 13:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



13/04/22, 13:36 - +351 916 298 740: Temos mais fotos mas o andre ficou sem bateria 

13/04/22, 13:38 - Joaquim Carvalhal: As melhores fotos e notícias que enviaram. 

Vamos em frente 

14/04/22, 18:46 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal- 

A Thaiane quer marcar a reunião para a semana. 

Vou ter que lhe dar uma reposta. 

Mas primeiro preciso saber como esta o Booking e o face- 

15/04/22, 02:36 - +351 916 298 740: Boa noite sr Joaquim 

A alteração não foi feita porque a Thaiane tinha uma conta para pagar, ela efetuou o pagamento 

no dia 8  

(enviou me o comprovativo) mas só entrou na booking no dia 12. Já falei com a equipa da booking 

e já estão  

a fazer a alteração da titularidade.  

 

Em relação ao Facebook voltei a pedir à Thaiane ela disse que ia ver amanhã com o Giuliano. 

Também nos  

vai entregar as roupas da lavandaria amanhã portanto vou tentar que ela fique a fazer a 

alteração comigo  

no nosso computador. 

15/04/22, 02:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

15/04/22, 02:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

15/04/22, 02:36 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

15/04/22, 02:41 - +351 916 298 740: Outro assunto, enquanto estávamos no rio o sr Almir disse 

ao andre  

pai que ia falar consigo porque calculou mal o teto e não tinha madeira suficiente 

15/04/22, 02:41 - +351 916 298 740: Os quartos de cima já estão, só faltam uns pormenores, 

não tem  

madeira para os quartos de baixo 

15/04/22, 12:05 - Joaquim Carvalhal: Por partes. 

1- Almir - Qual a quantidade/valor de forro que esta em falta. 

2- Vai acabar antes do fina do mes, para voces começarem a trabalhar. 



3- Almir - Será que os tampos de madeira das banheiras servirão para se fazer os bancos a 

serem colocados  

no espaço sobrante do box- 

 

4- Vou propor a Thaiane somente para a semana que posso fazer esta reunião via zap a partir 

de terça feira,  

data que chego no Porto. 

Convém voces verificarem o estado das roupas de cama que estava nesta lavandeira.  

Muito importante também é colocarem o Booking e o Face debaixo do vosso controle. 

Outro assunto que devem ter em conta é falar com o Zandes sobre a compra e colocação do piso 

que ele  

disse que ia comprar em Ubatuba. 

Devem também saberem o valor de cada box para o lugar das banheiras. 

 

Outro assunto. 

O Teteco ja informou o contato do eletricista que fez esta montagem de aquecimento da 

pousada. 

É muito importante voces marcarem com ele e tentarem entender esta "coisa". 

Caso a caixa ja esteja no lugar, ele mesmo pode fazer esta nova ligação da agua da rua direta e 

religar desta  

nova caixa para a distribuição da pousada.   

No entanto devem manter na mesma a ligação existente no porão, para mais tarde se entender 

como estão  

as coisa por la.  

 

Qualquer coisa mandem. 

15/04/22, 12:39 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sr. Joaquim. Espero que estejam todos bem por 

aí.  

 

Finalizando as pendências quero compartilhar contigo que.  

As roupas de cama, já estão lavadas, secadas e passadas, pronto para entregar. Combinei a 

entrega com seu  

netos amanhã quando eles chegarem a Paraty.  



 

A bomba da banheira, que me retratar aqui. Nos períodos de tentativas de sanar o problema de 

vazamento  

tiramos uma das bombas para fazer manutenção (uma observação foi encontrado dentro do 

motor uma  

calcinha de mulher ?? situações inexplicáveis) e eu simplesmente esqueci que não foi colocada 

no lugar,  

falha minha. Mas o eletricista já me entregou e está a posto para instalar caso me diga que 

queria que  

instale. Aguardo resposta.  

 

As câmeras, já chamei uma outra empresa para verificar.  

 

Devia essas explicações para você.  

 

E assim que puder, vamos marcar uma reunião. 

 Pra mim é melhor na semana que vem, segunda ou terça. 

 

Obrigada 

15/04/22, 12:39 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Sem problemas quanto aos fatos por si detalhados. 

Vou apenas estar de regresso a minha casa a partir da próxima terça-feira, dia 19, quando terei  

disponibilidade para fazer esta reunião. 

Pode ja ficar agendada para a terça-feira durante a hora que lhe for mais conveniente. 

 

Entretanto é muito importante que até este dia 19, possa fazer junto dos meus netos a passagem 

do  

Booking e pagina do Face.  

 

Agradeço a sua atenção e junto votos de uma boa Pascoa para si e família. 

15/04/22, 19:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



15/04/22, 19:44 - +351 916 298 740: Também precisamos que nos envie por favor o contrato 

do  

estacionamento com a Thaiane, não temos em nossa posse e temos que efetuar o pagamento 

deste mês 

15/04/22, 20:26 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao contrato julgo que esta bem. 

 

Sobre o contrato da Thaiane, se bem me lembro foi o Sales que ficou com a cópia assinada pela 

Thaiane e  

pelo Andre filho como fiador. 

Quer tentar com ele? 

15/04/22, 20:27 - +351 916 298 740: Sim eu vou lá para ele me assinar este documento e 

pergunto lhe 

15/04/22, 20:30 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

15/04/22, 20:30 - Joaquim Carvalhal: Não sei se esta de acordo com o original assinado. 

15/04/22, 20:31 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

15/04/22, 20:42 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 21:28 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, já combinei com os seus netos.  

 

A passagem da booking com o novo CNPJ já pedi uns dias antes de entregar a pousada, fiz isso 

com  

antecedência porque sei que a plataforma da Booking é um pouco demorada. Mas vou explicar 

mais uma  

vez a Inês que eles podem abrir o calendário mesmo assim.  

 

Sobre o Facebook, sim, já estamos resolvendo.  

 

Boa Páscoa ?? 

Obrigada 

17/04/22, 22:34 - +351 916 298 740: Boa noite, pois sim ela pediu mas não concluiu, pediram as 

nossas  

informações e ela nem sequer respondeu ao booking. Como tinha a dívida também foi impossível 

fazer  

passagem nestes dias. 



Já enviei as nossas informações passaram para a equipa que faz a troca, agora só posso esperar 

até me  

voltarem a contactar. 

17/04/22, 22:42 - +351 916 298 740: O Facebook ela tinha marcado comigo vir a pousada 

entregar a roupa  

e tratar da passagem mas o pai foi para o hospital e ela não pode vir.  

Ela enviou me hoje um email e palavra passe da página de negócio dela vou tentar entrar e apagá-

la. As  

roupas ainda não veio entregar 

17/04/22, 22:45 - Joaquim Carvalhal: Daqui a pouco eu já respondo. 

Até+ 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:18 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:22 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:24 - +351 916 298 740: Estes são os problemas que andamos a resolver além das 

passagem  

das plataformas e da nossa legalização no Brasil 

17/04/22, 23:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/04/22, 23:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 00:17 - Joaquim Carvalhal: Amanhã verei tudo com mais calma. Mas somente no final 

do dia,  

quando chegar ao Porto. 

Entretanto, podem deixar outras informações que tenham para colocar. 



Até terça-feira de manhã, data que fiquei de voltar a contata-la, devem tentar colocar o Booking 

fora do  

controle da Thaiane e também o face também 

 

Ate+ 

18/04/22, 00:39 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 00:48 - Andre Neto: Xxxxxxxxx 

18/04/22, 00:48 - Andre Neto: Mensagens trocadas com o Almir: 

18/04/22, 00:48 - Andre Neto: E isso seu pai te falou que as tábuas não vão dar para finalizar 

18/04/22, 00:48 - Andre Neto: Teria que ser às medidas que passei para o seu avô no começo 

18/04/22, 00:48 - Andre Neto: Também tudo certo por aqui! 

18/04/22, 00:48 - Andre Neto: Sabe a quantidade/valor de forro que está em falta ?  

Para avisar o meu avô 

18/04/22, 00:51 - Andre Neto: A quantidade sim 30 m2 

18/04/22, 00:51 - Andre Neto: O valor só amanhã 

18/04/22, 07:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 14:41 - Andre Neto: Sim se  encomendar amanhã da pra gente finalizar 

18/04/22, 14:41 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 14:41 - Andre Neto: Bom dia valor tábua forro 

18/04/22, 14:42 - Andre Neto: xxxxxx 

18/04/22, 14:42 - +351 916 298 740: Quarto 17 

18/04/22, 14:42 - +351 916 298 740: Quarto 4 

18/04/22, 14:42 - +351 916 298 740: Quarto 2 

18/04/22, 14:51 - Joaquim Carvalhal: Pode pedir para encomendar que ainda hoje ponho o 

dinheiro na  

conta do Almir 

18/04/22, 15:11 - Andre Neto: Ok 

18/04/22, 15:11 - Andre Neto: Vou fazer isso chega na quarta feira 

18/04/22, 15:29 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



18/04/22, 15:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 15:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 15:48 - Joaquim Carvalhal: Colocar agua fervendo neste buraco. 

ja tentaram. 

18/04/22, 15:50 - +351 916 298 740: Vou tentar 

18/04/22, 16:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 16:11 - Joaquim Carvalhal: Esta voz é do Teteco. A casa é a que a Thaiane tem 

alugada? 

18/04/22, 16:18 - Andre Neto: Sim, o Teteco diz que ele dá prioridade pra nós quando o contrato 

dela  

vencer 

18/04/22, 16:28 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

A bola da esta do vosso lado. 

18/04/22, 16:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 16:40 - Joaquim Carvalhal: Boas Almir. 

Fiz a transferência no montante de R$ 5.353,72 para a sua conta- 

Tem como pedir que a nota fiscal venha em meu nome e CNPJ. 

Obrigado: 

18/04/22, 16:42 - Joaquim Carvalhal: Devem ver com o Zandes como esta a compra do azulejo 

e qua o  

prazo para ele acabar. 

Outro pormenor é obterem o valor para o Box de cada banheiro e o prazo para entrega. 

Ate + 

18/04/22, 17:22 - Andre Neto: O zandes diz que entre sexta e sábado já coloca o azulejo. 

 

Depois o valor de cada box fica entre 700/800, e a entrega é 1 semana. mas vou ligar a confirmar 

o  

orçamento e prazo 

18/04/22, 17:50 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 17:51 - Andre Neto: O zandes enviou agora o valor do material para aplicação do 

azulejo 



18/04/22, 17:52 - Andre Neto: Quanto as box’s , o senhor vai passar cá mais logo para definir 

orçamento 

18/04/22, 18:20 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 18:21 - Andre Neto: A previsão de entrega do azulejo é quarta feira 

18/04/22, 18:42 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 18:47 - Andre Neto: Ela trouxe a bomba da hidro que estava em falta.  

Também já deu o contacto pra trocar o logo de entrada e diz que vai pagar 

18/04/22, 19:23 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Ja cheguei ao Porto e vou tratar de transferir o valor para o Zandes. 

Quanto ao Box que vao hoje orçamentar devem pedir o valor do orçamento da seguinte forma. 

18/04/22, 19:23 - Joaquim Carvalhal: Quais as formas de pagamento que praticam. 

18/04/22, 19:25 - Joaquim Carvalhal: Depois que ele falar das formas de pagamento e do valor. 

devem  

propor qual o mínimo que pode fazer para pronto pagamento. E neste caso qual o valor de sinal e 

o  

restante é pago quando. 

Mas só devem propor pronto pagamento depois dele falar o preço. 

Caso contrário não costuma surtir efeito. 

18/04/22, 19:26 - Joaquim Carvalhal: Quanto a Thaiane, porque voces não propõe falar 

diretamente com o  

Filipe sobre este assunto, com a devida autorização dela.? 

18/04/22, 19:31 - +351 916 298 740: Não é o Filipe eu já lhe perguntei 

18/04/22, 19:31 - Joaquim Carvalhal: E ela não fala quem é? 

18/04/22, 19:32 - +351 916 298 740: Não, diz que mal ele lhe responda que fala comigo 

18/04/22, 19:45 - Joaquim Carvalhal: Bem confiram a roupa (qualidade e quantidade) e depois 

digam algo. 

18/04/22, 19:57 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 19:57 - Joaquim Carvalhal: Boas Zandes. 

Junto a transferência que fiz para a sua conta do porcelanato 

Obrigado 

18/04/22, 20:36 - +351 916 298 740: Inês 



Wellington vai entrar em contato com vc, ele que está tentando ajudar com o problema do 

Facebook 

18/04/22, 20:36 - +351 916 298 740: Boa obrigada! 

18/04/22, 20:45 - +351 916 298 740: Já tenho acesso a tudo do Facebook 

18/04/22, 20:45 - Joaquim Carvalhal: Qual era o "grilo" 

18/04/22, 21:37 - +351 916 298 740: Pois enfim… ela tinha que me dar autorização porque 

estava linkado  

ao Facebook pessoal dela e não sabia fazer. O senhor já fez e já retirou a thaiane 

18/04/22, 21:51 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Falta apenas o Booking.  

Se demorar muito. como voces vão fazer? 

18/04/22, 22:00 - +351 916 298 740: Ainda não tive resposta deles, já tenho tudo configurado. 

Se não me  

responderem vamos abrir as reservas 

18/04/22, 22:00 - Joaquim Carvalhal: Quando pensam abrir as reservas (datas) 

18/04/22, 22:01 - +351 916 298 740: Pensamos abrir as reservas só a partir de 1 junho por 

segurança, a  

medida que vão terminando as obras liberamos o resto das datas 

18/04/22, 22:02 - +351 916 298 740: E estávamos a pensar abrir entre hoje e amanhã 

18/04/22, 22:02 - Andre Neto: Bom dia!  

Senhor teteco me passou seu contacto. 

 

Sou novo na Pousada Aurora. 

Você pode falar qual o orçamento pra dar uma geral aqui no sistema da pousada ? 

18/04/22, 22:02 - Andre Neto: amigo hoje dirijo um departamento no setor público, disponho 

de pouco  

tempo... 

18/04/22, 22:03 - Andre Neto: Resposta do eletricista que fez o sistema para o Teteco. Vou 

tentar arranjar  

um outro que possa dar uma geral na pousada, talvez o zandes conheça. 

18/04/22, 22:03 - Joaquim Carvalhal: Não entendi a data de 1 de junho? 



18/04/22, 22:04 - +351 916 298 740: Vamos abrir o calendário de reservas só a partir de 1 de 

junho, as  

pessoas só podem marcar de 1 de junho para a frente 

18/04/22, 22:05 - +351 916 298 740: Maio fica fechado e liberamos quando as obras estiverem 

para  

terminar 

18/04/22, 22:05 - Joaquim Carvalhal: Mas durante o mes de maio, não vão abrir as reservas? 

18/04/22, 22:06 - +351 916 298 740: Tendo em conta que está a haver atrasos com as obras e 

não temos a  

certeza do dia em que a pousada está pronta para abertura achamos melhor manter por agora 

maio  

fechado 

18/04/22, 22:06 - +351 916 298 740: Mas vamos abrir entre hoje e amanhã a partir de junho 

18/04/22, 22:07 - Joaquim Carvalhal: Mas o Almir e o Zandes terminam antes do final deste 

mes, É isso? 

18/04/22, 22:09 - +351 916 298 740: Pela previsão deles sim, mas só vêm a partir de quinta 

feira dia 21 de  

abril e restam 7 dias úteis para acabar as obras. Estamos constantemente a reforçar que é 

preciso estar  

pronto até ao final do mês. Mas por segurança vamos deixar o mês de maio fechado. O que acha? 

18/04/22, 22:14 - Joaquim Carvalhal: É uma decisão vossa. 

Mas pelo que conheço do Zandes e o Almir, se dizem que vai estar pronto antes, eu acredito que 

sim. 

No mais, voces com o piso de cima e a suite de baixo (julgo que a 4), que não leva teto, podem 

abrir com 5  

suites prontas a trabalhar. 

Mas o que falta fazer, calculo que o Zandes e Almir aprontem antes do dia 30 de abril. 

 

Quanto a datas podem abrir quando acharem por bem, mas, devem ter em conta que desde que 

tenham  

condições de abrir. o aluguel de maio será considerado. 

18/04/22, 22:16 - Joaquim Carvalhal: Caso exista algum atraso da parte deles, que necessitem 

de mias uma  



semana, tipo 1ª semana de maio, será descontado esta semana e o restante valor será calculado  

proporcionalmente., 

Para mim esta tudo bem. Porem para voces pode não se o mais conveniente, 

Mas como já falei. 

Desde que o valor do aluguel seja pago, podem abrir quando acharem mais conveniente, 

18/04/22, 22:19 - Joaquim Carvalhal: Quanto ao eletricista que o Teteco informou, apenas se 

torna  

necessário ele dispor de uma hora para explicar ao Zandes o que ´é necessário fazer. Com esta 

explicação o  

Zandes consegue faer o resto. 

18/04/22, 22:21 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Antes de se fazer a abertura da pousada co a vossa gestão, torna-se necessário se fazer o 

contrato de  

exploração nos moldes ja discutidos. 

18/04/22, 22:32 - Joaquim Carvalhal: Qualquer duvida ou esclarecimentos, podem e devem 

retornar. 

Se for necessário podemos falar por aqui. 

Fiquem a vontade. 

18/04/22, 22:37 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 22:38 - Joaquim Carvalhal: O Magarão o que pode dizer sobre isso.? 

18/04/22, 22:38 - +351 916 298 740: Estou a falar com ele 

18/04/22, 22:52 - Joaquim Carvalhal: Onde se torna necessario incluir no Booking este nº do 

alvara de  

funcionamento 

18/04/22, 22:53 - +351 916 298 740: Para fazer a troca de titularidade 

18/04/22, 22:53 - Joaquim Carvalhal: Ja entraram na extranet do Booking? 

ou seja. 

ja tem acesso a extranet? 

18/04/22, 22:53 - +351 916 298 740: Sim 

18/04/22, 22:54 - Joaquim Carvalhal: E é ai que necessitam de colocar o nº  do alvara de 

fincionamento? 

18/04/22, 22:54 - Joaquim Carvalhal: Tem como me enviarem um print. 



18/04/22, 22:56 - +351 916 298 740: Na extranet está a empresa da thaiane associada com o 

alvará de  

funcionamento dela. 

Quando fiz pedido de troca de titularidade enviaram me um email com um formulário para 

preencher com  

informações obrigatórias, uma delas é o alvará de funcionamento (número de inscrição municipal 

como  

aparece no formulário) 

18/04/22, 22:56 - Joaquim Carvalhal: Tem como me reenviar? 

18/04/22, 22:56 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 23:08 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/04/22, 23:18 - +351 916 298 740: No formulário diz que o número de inscrição municipal 

tem 8 dígitos.  

No documento que me enviou não tem nenhum número com 8 dígitos 

18/04/22, 23:24 - Joaquim Carvalhal: Nem no meu alvará antigo. 

Por isso deve ser apenas o protocolo da inscrição . (julgo eu). 

Quem sabe se voces tentarem saber com o Rafael ou o teteco.? 

Mas, se bem me lembro o Magarão disse que esse procedimento de requere o alvará de 

funcionamento era  

quase imediato. 

18/04/22, 23:50 - +351 916 298 740: Vamos tentar resolver 

18/04/22, 23:50 - +351 916 298 740: xxxxxxxx 

18/04/22, 23:51 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Mas devem colocar a meta de abrirem o mais rápido possível 

18/04/22, 23:52 - +351 916 298 740: Sr Joaquim tem algum documento que comprove que é 

proprietário  

da pousada aurora?  

Os documentos que eu tenho recentes do seu cnpj têm a morada diferente 

18/04/22, 23:52 - +351 916 298 740: Para eu juntar à declaração de residência 

18/04/22, 23:54 - Joaquim Carvalhal: O CNPJ tem a morada da casa do André pai. 

Agora o Magarão deve pedir a transferência de endereço 



18/04/22, 23:55 - Joaquim Carvalhal: Devem se lembrar que não podia ter o endereço da 

pousada  

enquanto a Thaiane aí estivesse 

18/04/22, 23:56 - +351 916 298 740: Sim mas eu vou a polícia federal com um documento 

assinado por si a  

dizer que resido na pousada aurora na rua tangará da qual é proprietário. 

18/04/22, 23:56 - +351 916 298 740: Se levar um comprovativo de que é o proprietário aparece 

outra  

morada 

18/04/22, 23:59 - Joaquim Carvalhal: Pois, só o Magarão pode deslindar  

Eu posso ser dono da pousada e morar noutro local. 

O Sales tem o documento  que atesta que sou dono do imóvel onde está a pousada. 

18/04/22, 23:59 - Joaquim Carvalhal: Você mora no imóvel e não na pousada 

19/04/22, 00:00 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

O imóvel sempre foi meu, mas o alvará de funcionamento estava em nome da thaiane 

19/04/22, 03:39 - +351 916 298 740: Sr Joaquim desculpe a hora. Da roupa que veio da 

lavanderia que  

consta no inventário vieram em mau estado: 

9 toalhas de piso 

16 toalhas de banho 

24 fronhas 

 

Envio fotos 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



19/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 03:48 - +351 916 298 740: valor total 

1465,80 R$ 

19/04/22, 08:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



19/04/22, 08:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 08:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 10:59 - Andre Neto: Bom dia.  

Vou deixar mais algumas fotos que acho que faltam 

19/04/22, 11:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:01 - Andre Neto: Estrutura da pousada ?? 

19/04/22, 11:02 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:02 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:02 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:02 - Andre Neto: Fonte que deixou de funcionar com Thaiane: 

19/04/22, 11:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:09 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:09 - Andre Neto: Estado conservação de praticamente todas as tomadas da 

pousada: 

19/04/22, 11:10 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:10 - Andre Neto: Um outro ponto muito importante é que o jardim suspenso, neste 

momento  

é só uma fonte de sujidade para a piscina.  

As flores mais bonitas foram retiradas e na opinião de todos profissionais que visitam a pousada, 

piscina e  

jardim não combina e vai ser uma despesa constante para ter uma piscina suja. 



19/04/22, 11:11 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 11:41 - Andre Neto: Veio cá uma senhora que tem uma empresa de jardinagem. 

Chamada stella.  

Ela começou a carreira com o Teteco aqui, inclusive chegou a ser gerente da pousada Aurora 

com ele.  

Trabalhou também no recanto da praia ( foi o Rafael que passou o seu contacto.) 

 

Acordamos com ela um jeito no jardim, e salvar o jardim suspenso de forma a que não faça mais 

sujeira.  

 

Uma outra informação só por curiosidade. Quando o Teteco foi embora, a stella ficou com a 

Thaiane. Mas  

depois foi embora porque não aguentou a personalidade, pois eles estragavam coisas na pousada 

que ela  

não era de acordo e nunca faziam a manutenção que a stella recomendava. 

19/04/22, 12:23 - +351 916 298 740: xxxxxxxxxxxxxx 

19/04/22, 12:24 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 12:37 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Ja via estas ultimas imagens e vou mais tarde juntar as outras. 

 

Uma informação. 

Da outra vez que voces falaram com a Thaiane, sobre ter vindo um técnico do RJ para fazer uma 

inspeção  

na pousada., foi quando o Zandes esteve ai, É correto, 

Se sim, vou usar este técnico como o autor deste levantamento, 

O que acham? 

19/04/22, 12:43 - +351 916 298 740: Achamos o melhor também 

19/04/22, 12:43 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

O face ja esta resolvido. É isso. 

E o Booking, pode ainda haver retrocesso da parte dela? 

19/04/22, 12:53 - +351 916 298 740: O Facebook está resolvido, o booking já está em processos 

de troca, a  



conta fica suspensa de alterações até ficar concluída a troca de titularidade 

19/04/22, 12:54 - Joaquim Carvalhal: Previsão de demora da conclusão deste processo do 

Booking e se ela  

pode ter alguma intervenção nesta fase. 

19/04/22, 12:55 - +351 916 298 740: Dizem 2 dias úteis 

19/04/22, 12:56 - Joaquim Carvalhal: O 

19/04/22, 12:56 - Joaquim Carvalhal: Ok 

19/04/22, 12:56 - +351 916 298 740: Não pode ter intervenção porque enquanto é feita a troca 

nem  

reservas podemos receber. 

19/04/22, 12:56 - +351 916 298 740: Só faltam umas chaves do portão da frente que já lhe 

pedimos duas  

vezes e estão com a mãe dela 

19/04/22, 13:08 - +351 916 298 740: O senhor das câmaras só conseguiu vir ontem. Disse que 

me ia enviar  

o orçamento hoje pode ser que envie antes da conversa com a thaiane também 

19/04/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: Sobre a reunião agendada de hoje  o que acham deste 

texto. 

Desta forma, alguns pontos poderão ser restabelecidos como as cameras e etc... 

 

Bom dia, Thaiane. 

     Venho pedir-lhe que a nossa reunião agendada para hoje relacionada com o período de gestão 

e final de  

contrato que teve na pousada Aurora,  seja apenas feita na próxima sexta-feira, dia 22 de abril, 

em horário a  

combinar, tendo em vista que o perito contrato por mim para a execução de um levantamento 

técnico do  

estado de conservação da pousada Aurora a data da respetiva entrega, ter pedido mais dois 

dias, para a  

entrega do respetivo laudo. 

Agradeço desde já a sua compreensão. 

19/04/22, 14:28 - +351 916 298 740: Sim é melhor 

19/04/22, 15:10 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 



 

     Venho pedir-lhe que a nossa reunião agendada para hoje relacionada com o período de gestão 

e final de  

contrato que teve na pousada Aurora,  seja apenas feita na próxima sexta-feira, dia 22 de abril, 

em horário a  

combinar, tendo em vista que o perito contrato por mim para a execução de um levantamento 

técnico do  

estado de conservação da pousada Aurora a data da respetiva entrega, ter pedido mais dois 

dias, para a  

entrega do respetivo laudo. 

 

Agradeço desde já a sua compreensão. 

19/04/22, 15:27 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Joaquim. 

 

Dia 22 de abril é feriado e não conseguirei atendê-lo.  

Pode ser na segunda feira próxima dia 25 ?  

 

Aguardo resposta. 

19/04/22, 15:27 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Sem problemas.  

Depois diga qual a hora mais conveniente para si.  

Obrigado. 

19/04/22, 15:27 - Joaquim Carvalhal: O horário das 19h é sempre melhor para o senhor?  

Se for, podemos deixar esse horário marcado. 

19/04/22, 15:27 - Joaquim Carvalhal: Hora do RJ, correto? 

19/04/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: Correto 

19/04/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: Marcado. 

Porem, durante o dia, enviarei para si e meus netos o material que tiver recebido deste técnico, 

par que  

possam avaliar todo o seu conteúdo. 

Até lá. 

Obrigado. 



19/04/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas 

19/04/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: ???? 

19/04/22, 20:18 - Andre Neto: A Inês recebeu agora uma chamada estranha a perguntar pela 

thaiane ,  

depois pelo proprietário.  

Uma senhora. Talvez seja a senhora da casa dos fundos .  

A Inês perguntou se era a proprietária das casas e respondeu que não mas “tem quem seja”. 

Disse para voltarmos a ligar hoje a noite para ela. 

19/04/22, 20:18 - Andre Neto: xxxxxxx 

Ontem esquecemo-nos de fotos importantes.  

As cortinas e blackouts. 

19/04/22, 20:19 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 20:20 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 20:26 - Joaquim Carvalhal: Mas a pessoa não se identificou? Nem disse qual o 

assunto? Nas pelo  

que entendi ela deixou o contato, foi isso? 

19/04/22, 20:32 - +351 916 298 740: Não se identificou, eu perguntei o nome.  

Perguntou onde estava a thaiane, com quem estava a falar, se alguém já tinha falado connosco 

sobre as  

casas do fundo. Quando falou das casas perguntei se era a proprietária mas disse que não.  

Ouvia se um senhor a falar do fundo a pedir para ser ele a falar e a senhora parecia ter bastante 

idade então  

não se explicava muito bem e estava a dizer para o senhor “deixa que eu falo”.   

Pediu para voltar a ligar a noite  

Foi estranho não deu para entender 

19/04/22, 20:36 - Joaquim Carvalhal: Segundo o Teteco a dona desta propriedade deve ter 

muita idade,  

perto dos 90 anos. Mas ja partiu esta propriedade pelos filhos herdeiros. 

Como o teteco disse que tinha falado com eles,  é provável que esta seja a dita proprietária. 

De repente se for ela, ja deve saber pelo Teteco que eu moro em Portugal e e voces são os meus 

netos.  



Como sempre se a conversa se desenrolar para algo que voces se sintam inseguros, invoquem que 

vão ter  

que falar comigo. 

19/04/22, 20:39 - Joaquim Carvalhal: Principalmente se ela falar em valores, vocês podem alegar 

que tem  

que falar comigo. Assim podem perguntar qual o valor que eles pretendem e por ai fora. 

19/04/22, 20:48 - +351 916 298 740: Ok vamos fazer isso 

19/04/22, 20:48 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 20:49 - +351 916 298 740: Orçamento câmaras se quisermos substituir o 

cabeamento. Perguntei  

se conseguia dar um jeito porque estamos fechados sem reservas e após um mês fazíamos uma 

reforma,  

ele disse que o fazia mas que não prometia que ficasse em condições 

19/04/22, 20:53 - Joaquim Carvalhal: Julgo ser melhor esta ultima opção dele colocar 

operacional o sistema  

e depois da abertura, logo que houvesse faturamento correndo, partiam para esta remodelação. 

19/04/22, 20:55 - +351 916 298 740: Mas as câmaras estavam no inventário, a thaiane deixou 

apodrecer os  

cabos, esse gasto tem que ser dela não nosso 

19/04/22, 20:58 - +351 916 298 740: Vou deixar aqui comprovativo de gastos nossos devido ao 

péssimo  

estado da pousada por falta de manutenção (paredes, estrutura e madeiras). Que poderia 

também ter sido  

um investimento dela 

19/04/22, 20:58 - Joaquim Carvalhal: Claro, que sim. 

Mas nesse momento o importante é se colocar as camaras operacionais e esses custos dos cabos 

das  

cameras como outros custos de roupa de cama que sumiu e mesmo a que veio deteriorada, será 

discutido  

na próxima segunda-feira. 

 

Se for possível, perguntem o valor cobrado por ele apenas para este arranque inicial. 

19/04/22, 20:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



19/04/22, 21:00 - Joaquim Carvalhal: Pedir estas notas em meu nome (vamos ter que falar com 

o Zandes e  

o Almir para fazerem o mesmo) é mito importante numa qualquer necessidade futura de se fazer 

prova. 

19/04/22, 21:00 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 21:00 - Joaquim Carvalhal: Que o material comprado se destinou a reposição do 

estado (mínimo)  

normal de funcionamento da pousada. 

19/04/22, 21:01 - Joaquim Carvalhal: Devem (não sei se ainda vai a tempo) tirar fotos do antes 

e depois 

19/04/22, 21:04 - Joaquim Carvalhal: Só uma informação. 

Quando o tempo estiver com muita umidade ou muita chuva, o verniz pode não atuar como deve 

ser nem  

mesmo secar. Pode ficar tipo esbranquiçado. 

19/04/22, 21:09 - +351 916 298 740: Sim nós temos colocado tudo no cnpj.  

Também estamos a tirar fotos, quando ficar concluído fazemos a montagem 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Inês! Boa tarde 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: O luminoso está de difícil acesso 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Oi boa tarde, nós só temos a jardineira na sexta feira 

mas damos um  

jeito para vc vir colocar 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Ok 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Quando pode vir colocar? 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Inês! Estou me programando para quinta-feira retirar o 

luminoso 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Você não prefere ficar com este luminoso e depois do 

feriado eu retiro  

ele 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: A pousada está fechada para obras portanto pode vir 

retirar sem  

problemas 



19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Mas quando coloca o nosso? 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Você pretende reinaugurar quando 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Tem que retirar o dela e colocar o nosso ok 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Sim 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Se der tudo certo retiro na quinta feira 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Ok obrigada mas quando retirar tem que colocar o nosso, 

não  

podemos ficar sem logotipo na entrada. 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Não tem jeito 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Você vai fica uns dias sem luminoso 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Não entendi, explique me o motivo por favor 

19/04/22, 22:49 - +351 916 298 740: Mensagens trocadas com João que vai colocar o luminoso, 

amigo da  

thaiane 

19/04/22, 22:50 - +351 916 298 740: A thaiane disse que vai pagar, no entanto querem tirar o 

luminoso sem  

colocar o novo 

19/04/22, 22:52 - +351 916 298 740: Perguntamos o motivo porque estamos com medo que 

levem o  

luminoso e não coloquem o nosso 

19/04/22, 22:53 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 23:02 - Joaquim Carvalhal: Bem a vossa preocupação é real. 

Porem, pode ser que a fala deste profissional esteja, correta.  

Por outro lado, as contas a serem acertadas com a Thaiane ultrapassa em muito esse letreiro. 

Julgo que nesta fase o melhor é confiar e depois podem ver melhor. 

 

Voces ja pensaram se existe outra alternativa de sinalização sem ser este tipo de letreiro? 

19/04/22, 23:06 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Voces devem colocar uma data para abertura da pousada o mais breve possível. Tipo no início da 

1ª semana  

de maio. 

Não podem passar a informação que vão abrir somente pata junho. 



E muito importante para o Almir e Zandes e todo ficar sabendo dessa data. 

Caso contraio, todo mundo começa a protelar. 

19/04/22, 23:06 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxx 

19/04/22, 23:07 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

voces tem iluminação publica ou prvada na entrada frontal da pousada? 

19/04/22, 23:15 - +351 916 298 740: Em relação ao luminoso tive que perguntar a Thaiane o que 

ficou  

combinado com o sr João. Então ela paga a retirada e a colocação do luminoso novamente, mas a 

colocação  

do nosso logotipo ela não paga. Na quinta feira ficamos sem luminoso porque ela mandou retirar 

19/04/22, 23:17 - Joaquim Carvalhal: Mas esse luminoso tem o logotipo dela é isso? 

19/04/22, 23:17 - +351 916 298 740: Sim 

19/04/22, 23:18 - Joaquim Carvalhal: E o novo logotipo quem é o profissional que vai faze-lo. 

19/04/22, 23:19 - +351 916 298 740: O nosso logotipo está feito, mas para o sr João colocar 

na tela, como é  

colorido, tem uma diferença de custo mais elevado do que ter só “pousada aurora” (como o antigo  

luminoso que tinha) então a thaiane vai nos cobrar essa diferença 

19/04/22, 23:19 - Joaquim Carvalhal: o logotipo é  feito num adesivo correto? 

19/04/22, 23:19 - +351 916 298 740: É uma impressão que é colocada dentro do luminoso 

19/04/22, 23:20 - Joaquim Carvalhal: Qual o valor ? 

19/04/22, 23:21 - +351 916 298 740: Ainda não fez o orçamento 

19/04/22, 23:23 - Joaquim Carvalhal: Mas era importante saber. 

Muito sinceramente, neste letreiro ter apenas pousada Aurora com logotipo ou sem logotipo, não 

deve ter  

grande diferença na captação de hospedes. 

Apenas se torna util na sinalização da pousada. 

19/04/22, 23:24 - Joaquim Carvalhal: Por isso, quanto menos investimento tiver, melhor. 

19/04/22, 23:25 - Joaquim Carvalhal: Mas responsam a uma oergunta que fiz em cima- 

Na parte frontal da entrada tem alguma iluminação da rua ou mesmo da pousada? 

19/04/22, 23:27 - Andre Neto: Ou vou gravar um vídeo que já anoiteceu 

19/04/22, 23:28 - Andre Neto: Eu* 

19/04/22, 23:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



19/04/22, 23:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

19/04/22, 23:54 - +351 916 298 740: Sim era bom ! mas a parte do letreiro não está iluminada 

, só tem  

postes de iluminação do outro lado da rua 

19/04/22, 23:55 - +351 916 298 740: O andre ficou sem bateria já lhe envia um vídeo para 

perceber melhor 

19/04/22, 23:59 - Joaquim Carvalhal: Não se torna necessário. 

O que eu quero dizer é que este letreiro luminoso existente, serve apenas para sinalizar a 

entrada da  

Pousada. 

Não tem outra valia. 

Ou seja, qualquer investimento supérfluo neste letreiro é nulo. 

 

Um baner como o da foto em cima #Brisamar", mas com o nome de "Pousada Aurora" bem 

iluminado faz as  

duas coisas. Sinaliza a entrada ada pousada e ilumina a zona de acesso ao interior da pousada e 

também  

torna a zona externa menos sombria. 

20/04/22, 00:03 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Qualquer assunto que fique por tratar com a Thaiane após a próxima segunda-feira, quando eu 

lhe enviar  

aquela coleção de fotos, vai ficar em stand by. 

Ou seja. 

O que ela deixou ai dentro, está Ok, e o que ficou de entregar ou pagar, ela vai protelar e vai 

cair fora. 

 

Esta é uma realidade que ja tínhamos cogitado e, neste momento dou como certo esta antiga 

suposição. 

20/04/22, 00:06 - Joaquim Carvalhal: O que se vai fazer. 

Vou ponderar e esperar o retorno da fala dela. 

Com o tempo, vamos ver como as coisas se comportam e como vou proceder. 

Como digo. 

Negócios nunca podem ser explorados com o coração, mas sim com a razão. 



20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: Inês 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: Conversei c o João 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: Ele precisa retirar sim, eu que não sabia como funcionava. 

Me  

desculpa. 

O João precisa tirar para trocar a lona, vai levar para a loja dele e fazer a lona nova e colocar 

no lugar 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: Mas ele pede pelo menos uma semana para fazer isso 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: E as custas são minhas pq não tem diferença por causa 

das cores da  

sua logo 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: Preciso só que me autorize a tirar o luminoso na quinta-

feira 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: É a única forma de resolver, enquanto vcs estão fechados 

e de reforma  

creio que esse é o melhor momento. 

20/04/22, 03:40 - +351 916 298 740: Aguardo sua resposta 

20/04/22, 08:55 - Joaquim Carvalhal: Joaquim sei que a hora já é tarde, mas creio que só irá 

ler amanhã  

pela manhã.  

Espero que estejam todos bem.  

 

Vamos trocar a lona da placa de entrada, retirando a nossa logo e colocando a nova logo da 

pousada aurora  

escolhida por seus netos. 

Para esse procedimento precisa ser tirada a placa, eu não sabia como era o processo então me 

equivoquei  

aí dizer para Inês que iriam somente trocar a placa, quando na verdade precisam tirar a placa, 

levar para a  

troca da lona, preciso resgatar que isso não terá custo nenhum para vocês. 

Inês e eu não conseguimos nos entender nesse assunto. 

Porém peço a sua autorização para tirarem a placa na quinta feira para que possam fazer a troca, 

mas isso  



levar alguns dias de serviço até que coloquem no lugar. Posso pedir que tirem para fazer o 

serviço?  

 

Aguardo sua resposta. 

 

Obrigada 

Tenha um ótimo dia 

20/04/22, 08:55 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Vou colocar este seu assunto aos meus netos. 

Obrigado 

Até + 

20/04/22, 10:48 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

20/04/22, 10:48 - +351 916 298 740: Dissemos que íamos falar consigo para retirar a placa na 

a quinta 

20/04/22, 10:50 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 10:53 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Ela ontem enviou-me a mensagem que ja juntei por aqui. 

Daqui a pouco digo que ja falei com voces e que ela pode retirar, mas que peça a este João para 

ser rápido  

na reposição do logo. 

 

Voces hoje vão a PF em Angra, é isso? 

20/04/22, 10:56 - +351 916 298 740: Sim 

20/04/22, 10:57 - Joaquim Carvalhal: Ok 

Depois digam como correu. 

20/04/22, 14:51 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 14:51 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Quanto a retirada do letreiro luminoso em causa, pode faze-lo amanhã em horário a combinar 

com os meus  

netos.  

Pediram apenas que a reposição seja efetuada antes do final deste mes, data que se prevê a 

reabertura da  



pousada. 

Obrigado 

Ate + 

20/04/22, 15:22 - +351 916 298 740: A minha autorização de residência deu certo, já tenho o 

protocolo  

daqui a 1 mês venho buscar o cartão 

20/04/22, 15:48 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

Melhor assim. 

Mas foi pelo casamento ou não? 

20/04/22, 15:58 - +351 916 298 740: Foi pelo casamento, expliquei a situação, levei também as 

provas que  

o migranteweb não estava a funcionar mas não foram necessárias 

20/04/22, 15:59 - Joaquim Carvalhal: Nem sempre o casamento é o mau da fita.  

Desta vez não foi "enforcamento", foi a salvação. 

20/04/22, 16:01 - Joaquim Carvalhal: Peço só que limpem as plantas em torno para a retirada 

da placa por  

favor 

20/04/22, 16:03 - Joaquim Carvalhal: A Thaiane acabou de me enviar este pedido.  

Mas quanto a limpeza do mato penso que voces so tem a visita da Stela na sexta-feira. 

è isso? 

Se for isso... dou a resposta para a Thaiane que somente na sexta-feira é que pode ser limpo. 

20/04/22, 16:20 - +351 916 298 740: E verdade o casamento salvou ?? 

20/04/22, 16:21 - Joaquim Carvalhal: A Thaiane acabou de me enviar este pedido.  

Mas quanto a limpeza do mato penso que voces so tem a visita da Stela na sexta-feira. 

è isso? 

Se for isso... dou a resposta para a Thaiane que somente na sexta-feira é que pode ser limpo. 

20/04/22, 16:21 - +351 916 298 740: Sim nós temos a jardineira na sexta feira mas podemos 

aparar se for  

necessário 

20/04/22, 16:23 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Se puderem façam isso, para não inflamar a situação. 



Não acha que pode enviar essa mensagem para ela, e dizer que apesar de só terem jardineiro na 

sexta-feira,  

voces vão tentar limpar o máximo possivel. 

20/04/22, 16:24 - +351 916 298 740: Vou falar com ela 

20/04/22, 16:24 - Joaquim Carvalhal: Óimo. 

20/04/22, 16:25 - +351 916 298 740: Oi thaiane tudo bem? 

Apesar de só termos a jardineira na sexta feira eu e o andre vamos aparar o mato em volta do 

luminoso ta  

bom? Depois me diga só o horário que o sr João vai lá por favor 

20/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: Tá bom ?? 

20/04/22, 16:26 - +351 916 298 740: Obrigada! 

20/04/22, 17:57 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 17:57 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 20:15 - +351 916 298 740: Sim não tamos problemas com eles , temos dado comida 

também. Só  

não sabemos como é que eles são com os hóspedes, é preciso ter algum cuidado? 

20/04/22, 20:15 - +351 916 298 740: E como reagem com outros animais? A pousada vai 

continuar a ser  

petfriendly 

20/04/22, 20:15 - +351 916 298 740: Sao amáveis. 

 

Eu vou castrar o cinza que é macho logo logo assim é melhor e ele ficará mais calmo 

20/04/22, 21:49 - +351 916 298 740: xxxxx. 

20/04/22, 21:49 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 21:52 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Mas porque a data de 31 de março?? 

20/04/22, 22:14 - +351 916 298 740: Provavelmente porque perguntaram a data em que 

assumimos a  

pousada, eu disse dia 1 de abril mas colocaram 31 de março 

20/04/22, 22:15 - Joaquim Carvalhal: Ok 

20/04/22, 22:19 - Joaquim Carvalhal: So para atualizar. 

Devem ter em conta a instalação deste sistema de aquecimento de agua. 



Mesmo que o técnico indicado pelo Teteco, esteja noutro emprego, a deslocação dele apenas 

para explicar  

ao Zandes, é uma mais valia.  

Sem agua, não podem (devem) alugar. 

20/04/22, 22:37 - +351 916 298 740: Ele deixou de responder ao andre quando foi dito que só 

precisávamos  

de uma explicação 

20/04/22, 22:38 - +351 916 298 740: Temos que se chamar outro, o Rafael do recanto da praia 

deu nos um  

contacto 

20/04/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Se for o mesmo técnico que fe a montagem, a explicação 

é imediata. 

Se for outro terá que fazer estes, mas o que importa é entend3rem o sistema de funcionamento. 

 

O importante é: 

1-Saber o estado da bomba que esta no porão. 

2. Fazer uma ligação direta do contador da rua até a nova caixa a ser instalada. 

20/04/22, 22:42 - Joaquim Carvalhal: 3- e desta niva caixa fazer a ligação para o sistema 

existente. 

20/04/22, 22:42 - Joaquim Carvalhal: 4- Tentar que o Zandes de uma geral nas caixas do porão 

(se for  

possivel) 

20/04/22, 22:43 - Joaquim Carvalhal: 5- Se der para aproveitar uma a duas caixas do porão, é 

imprtante que  

representa + 2 mil litros. 

20/04/22, 22:43 - Joaquim Carvalhal: 6- Porem a caixa principal de abastecimento deverá ser 

esta nova a ser  

instalada. 

20/04/22, 22:43 - Joaquim Carvalhal: Porque conseguem verificar o estada da agua sem grandes 

esforços. 

20/04/22, 22:45 - Joaquim Carvalhal: 7- Desta nova caixa a ser instalada, se tiver o motor que 

esta no porão  



ou outro a injetar a agua sob pressão para a pousada, os problemas de vocês com a falta de 

pressão de  

agua ficarão quase resolvidos. 

20/04/22, 22:47 - Joaquim Carvalhal: Outro ponto importante. 

A Agua deve sempre ir ate a caixa que esta no sótão, para o caso de falta de luz em Paraty. 

Apesar de ser apenas 500 litros, dá para abastecer de forma emergencial as necessidades 

básicas. 

20/04/22, 23:10 - +351 916 298 740: Se ele não se importar nós agradecemos, se não for 

conveniente nós  

fazemos 

20/04/22, 23:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 23:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/04/22, 23:14 - Joaquim Carvalhal: A bipolaridade intelectual ou moral de algumas pessoas é 

por vezes  

muito explicita, direi mesmo indisfarçável.  

Mas, fazer o que. 

20/04/22, 23:20 - +351 916 298 740: Pois… ainda bem que estamos cansados da viagem ?? 

 

Em relação ao sistema da água vamos ter em atenção todos esses pontos!! 

21/04/22, 00:55 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 15:06 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim boa tarde, o buraco que lhe falamos 

continua cheio  

de abelhas cachorro. Pelo que a stela nos explicou aquilo é uma fossa. Será que nós podemos 

cimentar? 

21/04/22, 15:09 - Joaquim Carvalhal: Pode me localizar melhor este ponto que dizem ser uma 

fossa? 

Fica perto de que ? 

21/04/22, 15:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 15:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 15:16 - Joaquim Carvalhal: Claro que podem. 

porem não tenho nenhuma memoria (do meu tempo) de ter alguma fossa nesse local. O unico 

ponto de  

captação de gorduras era na zona da cozinha, bem perto da vedação do terrenos onde hoje é o  



estacionamento. 

 

Se for para encherem este buraco, devem tentar tapa-lo com um massa de cimento bem liquida, 

para poder  

entrar em todos os ramificações existentes no sub solo. 

21/04/22, 15:18 - Joaquim Carvalhal: Se optarem fazer essa massa de cimento bem fluida, 

podem  

incorporar creolina, que é um excelente repelente para estes insetos. 

21/04/22, 17:27 - Andre Neto: Já fizemos , vamos ver se resultou . 

21/04/22, 17:27 - Andre Neto: Encontramos mais um defeito numa das portas do quartos, 

estava tapado  

com um autocolante 

21/04/22, 17:27 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 17:27 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 17:28 - Andre Neto: Há também outra situação , mas esta vai ter de ser reportada 

á prefeitura 

21/04/22, 17:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 17:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 17:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

21/04/22, 17:29 - Andre Neto: Dei uma volta pelo bairro cabore , e a pousada Aurora é a única 

onde tem a  

rua com problemas deste género. Vamos ver se resolvem 

21/04/22, 18:17 - Joaquim Carvalhal: O letreiro desta forma se destaca mais. 

 

A senhora do terreno e da casa da Thaiane chegou a telefonar? 

21/04/22, 19:28 - Andre Neto: Por enquanto ainda não 

23/04/22, 15:09 - +351 916 298 740: Boa tarde, segue o orçamento para colocação das boxs 

1800R$ 

50% antes do serviço outros 50% depois 

Pode vir colocar segunda ou quarta 

23/04/22, 15:22 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Podem fechar. 



Faço a transferência dos 1800, ainda hoje, para a conta do De- 

23/04/22, 16:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/04/22, 16:52 - Joaquim Carvalhal: Transferência de 1800 reais para aquisição dos Box 

25/04/22, 08:35 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane e Srª. Rosilda Duarte 

Data: 25 de abril de 2022 

Assunto: Inventario e inspeção as instalações da pousada Aurora, por término de contrato. 

     Sobre o resultado do inventario efetuado em 31 de março de 2022 e posteriormente da 

vistoria que pedi  

a um técnico do RJ, que se deslocou a pousada Aurora após o final do contrato existente entre 

a minha  

pessoa como arrendador e a Srª. Rosilda Duarte como arrendatária, verificou-se a existência 

de vários  

pontos que necessitam de uma intervenção de reparo e outros de substituição de material 

deteriorado,  

quer pelo seu uso quer pela falta de manutenção atempada. 

Tive o cuidado de pedir que tudo fosse fotografado e filmado, para que se possa fazer uma 

melhor  

constatação dos fatos. 

Vou separar o envio em dois blocos. 

O 1º bloco refere-se ao inventário, onde se torna urgente resolver alguns itens como a reposição 

das  

toalhas deterioradas que entregou a pousada Aurora,  vindas da lavanderia “Falcon”, bem como 

as peças  

que inexistiam na contagem do inventário. Como sabe estes artigos são indispensáveis para a 

reabertura da  

pousada Aurora e não estavam fisicamente no dia da conferencia. 

O 2º bloco é composto por imagens que reportam os vários pontos do estado de conservação á 

data da  

entrega da pousada Aurora em 31 de março de 2022, pela Srª. Rosilda Duarte. 

Hoje por ser feriado nacional em Portugal, estarei na mesma disponível, porém com alguma 

possibilidade  

em não estar sempre on line, via WhatsApp. 



Aguardo um seu posicionamento e peço desculpas por me repetir, mas gostava que o assunto das 

tolhas e  

lençóis tivessem uma célere atenção de sua parte de forma a resolver esta situação. 

Obrigado pela atenção. 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:36 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:37 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: Continuação *2º Bloco* 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:41 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:42 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:42 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:42 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:42 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 08:42 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:02 - Andre Neto: Bom dia . Segue o resultado do forro colocado pelo Almir nos 

quartos do piso  

superior.  

 

Ele está hoje aqui para começar nos quartos de baixo da pousada. 

25/04/22, 12:02 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:03 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:03 - Andre Neto: Esse espaço aberto, segundo o Almir, terá de ficar assim porque 

é uma  

passagem de ar. O mesmo se repete nos restantes quartos. 

25/04/22, 12:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:05 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:05 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:05 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 12:37 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Sr Joaquimm.  

 



Analisei as fotos e sua mensagem, gostaria de ir até a pousada para vê isso de perto. É possível? 

Posso ir  

agora pela manhã? 

25/04/22, 12:37 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Peço que agende com os meus netos. 

Obrigado. 

25/04/22, 13:03 - Andre Neto: xxxxxxxxx 

25/04/22, 13:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 13:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 13:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 13:04 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 13:05 - +351 916 298 740: xxxxxxxxxxx 

25/04/22, 13:05 - +351 916 298 740: Bom dia Inês  

Gostaria de saber se posso ir na pousada aurora hoje para da uma olhada nas coisas e nas fotos 

que recebi 

25/04/22, 13:05 - +351 916 298 740: Bom dia ! Claro, estamos aqui 

25/04/22, 13:05 - +351 916 298 740: Ok 

25/04/22, 13:05 - +351 916 298 740: Obrigada 

25/04/22, 13:06 - +351 916 298 740: Pode trazer a chave que falta por favor? 

25/04/22, 13:07 - +351 916 298 740: Levo sim. A chave a mais né, não que falta pq tem uma aí. 

25/04/22, 13:08 - +351 916 298 740: Sim é isso por favor, obrigada 

25/04/22, 13:17 - Andre Neto: A thaiane já está aqui, veio acompanhada com um senhor. 

25/04/22, 13:32 - Joaquim Carvalhal: Esta no direito dela. 

Pode desta forma verificar os pontos constantes nas fotos e videos. 

25/04/22, 13:36 - Joaquim Carvalhal: Voces não devem entrar em "bate boca", 

Depois ela pode falar comigo, se for esta a vontade dela. 

25/04/22, 13:50 - Andre Neto: Já foi embora, ela disse que ia falar. Connosco não falou mais 

anda , apenas  

levou a roupa estragada embora e falou que iria comprar nova. 

25/04/22, 14:12 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Vamos com calma conduzindo as operações. 



Tudo tem o seu tempo de acontecer. 

Devem se focar nestas obras de acabamento para que a pousada abra no menor espaço de tempo 

possível. 

 

Esta fase que voces vão enfrentar é muito normal quando se reabre uma atividade de turismo 

como a  

pousada. 

 

Julgo que o problema da Thaiane como de outros empresários do ramo hoteleiro em Parary, é 

não terem  

uma gestão ativa ou seja em cima dos acontecimentos.. 

Brasileiramente falamos que é tipo "Oba Oba". 

Ser empresário de uma micro empresa como a pousada Aurora, requer muita dedicação dos 

gestores  

responsáveis, para que se possa baixar custos e aumentar as receitas (lucros). 

Como exemplo. 

Vocês de certa vez, foram na pousada e o Giuliano irmão/sócio da Thaiane, estava sentado 

descansado no  

sofá, e tinha muitos pontos de reparação que bastava apenas uma chave e fendas para retificar 

este  

defeito. 

 

Já repararam que a Aurora esteve ai no ano passado , o Andre pai chegou também no ano passado, 

vocês  

chegaram em janeiro deste ano, e pergunto eu. 

Qual foi o tempo ou convite para sentar num almoço ou jantar que a Thaiane endereçou aos atras 

citados 

 

Aliás, ela sempre se mostrou muito ocupada. 

E agora, Fica toda preocupada com a coleção de fotos e videos enviados. 

Julgo que ela nem sabia do estado das toalhas que recebeu da lavanderia. 

Acho mesmo que ela não deve ter entrado há muitos meses, em muitos aposentos da pousada. 

Por isso aquelas fotos para ela foram um completo choque de uma realidade que ela não conhecia. 



 

Bem, isto foi apenas uma analise feita por mim baseada em um distanciamento temporal de 10 

anos. 

 

Vamos ver no que vai dar. 

  

A realidade atual mais importante é vocês abrirem a pousada no mínimo espaço de tempo 

possível. 

 

Hoje como sabem é feriado por aqui e mais daqui a pouco saio do Pouso para a Aguda. 

Qualquer coisa, mande. 

25/04/22, 15:21 - +351 916 298 740: A thaiane falou que não foi feita vistoria que estamos a 

fazer agora  

quando ela recebeu a pousada do teteco, que o sr Joaquim nunca veio aqui ver como estava na 

passagem e  

que pagou 45.000R$ ao teteco devido às obras que fizeram. 

Que vai tentar resolver consigo porque não acha justo ser tudo cobrado a ela. 

 

Falou das banheiras, quando viu as obras. Falou que era o que gostaria de ter feito mas que não 

fez porque  

a pousada não era dela. 

 

Em relação as roupa da lavandaria quando nos trouxe disse que era melhor ver porque ela não 

tinha  

confirmado nada. Agora disse que ia levar para casa, ia tentar resgatar algumas roupas as que 

não  

conseguisse ia comprar novas. 

 

Também falou por várias vezes que não tinha estado muito presente nos últimos anos da pousada. 

 

 

Já temos as reservas abertas a partir de 15 de maio, temos 4 reservas para o bourbon festival. 



 

Mas precisamos que algumas coisas sejam resolvidas: estado das roupas, manutenções que a 

thaiane não  

fez. 

As roupas precisamos para os hóspedes e toda a manutenção que estamos a fazer teve um gasto 

que não  

achamos justo ser pago por nós na totalidade tendo em conta que foi claramente por falta de 

manutenção  

durante 6 anos.  

 

A pousada não nos foi entregue em condições para abertura (roupa de cama e banho a faltar, 

cozinha sem  

condições e quase sem utensílios, forno em péssimo estado (tanto o normal como o a lenha) 

tornando  

complicada a confecção de bolos, falta de cortinas para as portas dos quartos da frente 

impossível não as  

ter devido à falta de privacidade, lavandaria completamente destruída impossibilitando tratar 

de roupas na  

pousada (vai ter que ser numa lavandaria), banheiras a vazar, portanto tivemos e continuamos a 

ter um  

gasto muito maior do que o esperado. 

25/04/22, 18:20 - Joaquim Carvalhal: Vamos por partes. 

1- Com a roupa de cama e banho, quando (data) a Thaiane ficou de resolver o problema. 

2- A quantidade de roupas de cama e banho em vossa posse em estado de ser utilizada, dá para 

quantos  

mudas de suites/reservas. 

3- Quanto ao gasto que vocês estão tendo, nenhum valor foi acordado inicialmente por isso não 

pode ser  

muito maior que o esperado. 

4 - As banheiras com vazamento estão sendo trocadas sem custo para vocês. 

5- O forno e fogão, já se tinha se falado ainda aqui em Portugal do lastimável estado dele e da 

falta dos  

utensílios. 



6- No restante voces estão tendo mais ajudas do que inicialmente estava previsto. Porque não 

houve  

pagamento deste mes de renda e vamos entrar no segundo de forma proporcional. 

7- Não devem se esquecer que se a Thaiane tivesse continuado com o contrato, as coisas 

estariam  

conforme estão (sei que em estado lastimável), mas estaria pagando este mes e o próximo. 

Por isso, Ines e De, temos que ir com calma, sem reclamar direitos de forma a que só um lado 

se sinta  

prejudicado. 

 

Tudo se pode resolver, porém, com calma e tendo em conta que as outras partes (eu e a Thaiane) 

teremos  

que conversar e ver no que dá. 

 

Outra coisa. 

Se voces só tem neste momento 4 suites prontas, não devem aceitar mais que 4 reservas. 

Quando estiverem prontas e o problema da agua resolvida (instalação da caixa de água). 

 

Já cheguei em casa e se precisarem falar por aqui, fiquem a vontade. 

25/04/22, 18:27 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim esteve aqui o eletricista estamos com 

problemas na  

resistência do aquecedor porque a água não aquece mais do que 30 graus. Prefere que ligue ou 

explico por  

mensagem? 

25/04/22, 18:28 - Joaquim Carvalhal: Mas qual é o aquecimento em graus máximo que se utiliza. 

Ele pode  

responder. 

25/04/22, 18:28 - +351 916 298 740: Para cima de 50 

25/04/22, 18:28 - +351 916 298 740: Nos sentimos a tomar banho 

25/04/22, 18:29 - +351 916 298 740: A thaiane também já tinha avisado que tinha que estar no 

52 

25/04/22, 18:34 - Joaquim Carvalhal: Uma pergunta. 

O aquecedor é a gás ou elétrico. 



Ou seja 

Aquelas caldeiras é que esquentam a agua que vai para aquele cilindro/reservatório. Julgo eu. 

Posso estar  

enganado. 

Mas, p.f tente saber. 

25/04/22, 18:34 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 18:35 - +351 916 298 740: É elétrico 

25/04/22, 18:36 - +351 916 298 740: Está certo o pensamento, e assim que funciona 

25/04/22, 18:36 - Joaquim Carvalhal: Então como entra a parte eletrica no aquecimento da agua. 

25/04/22, 18:38 - +351 916 298 740: As caldeiras aquecem a água que vai para aquele cilindro.  

O senhor vem cá de novo fazer o orçamento e para explicar tudo ao zandes também (o zandes 

não  

conseguiu vir hoje), podemos ligar para o sr Joaquim e ele explica tudo 

25/04/22, 18:38 - Joaquim Carvalhal: Se a agua é aquecida através da caldeira de gás, a 

resistência será  

daquele cilindro? 

Mas neste caso a resistencia é para manter a agua quente e não para esquentar. 

25/04/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Se ele estiver ai, tudo bem. 

25/04/22, 18:41 - Joaquim Carvalhal: Podem ligar 

25/04/22, 18:41 - Joaquim Carvalhal: Excepto na hora de jantar (daqui) 

25/04/22, 18:42 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 18:44 - Joaquim Carvalhal: Mas o problema da resistência é dos 30º de aquecimento 

da agua ou  

do choque que esta dando.» 

25/04/22, 18:47 - +351 916 298 740: Pelo que o senhor explicou o problema é a água não dar 

quente 

25/04/22, 18:47 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 18:48 - +351 916 298 740: Isto aqui também fica a funcionar sem ter nenhuma 

torneira aberta,  

fica a gastar energia sem necessidade 

25/04/22, 18:53 - +351 916 298 740: *Compressurizador 

25/04/22, 18:54 - Joaquim Carvalhal: Enquanto isso. 



Vou lhe colocar uma informação colhida num site português, onde as temoeraturas de frio voces  

conhecem. 

 

Tenham nota do seguinte, 

A temperatura corporal, é de cerca de 37º. Mais alta, pode ser considerada febre. 

 

-Aqui em Portugal as temperaturas utilizadas para agua quente de banho rondam os 37º a 39º 

 

Vou deixar aqui um link para voces terem noção. 

https://www.vidaativa.pt/temperatura-ideal-banho/ 

 

O problema de dar choque, tem a haver com falta de aterramento. 

É provável que esta instalação esteja com o aterramento (barra de cobre enterrada no solo e 

ligada a  

instalação da pousada) deteriorado, 

Basta ligarem um fio elétrico com uma espessura de 10mm (milímetros) numa peça desta cilindro 

e numa  

barra de cobre enterrada, que deixa de dar choque. 

 

Depois de lerem, peço que telefonem e posso lhe explicar melhor. 

25/04/22, 18:55 - +351 916 298 740: Nós reparamos neste problema do aquecimento da água 

porque  

sentimos frio a tomar banho, não dá para regular com água quente e fria como normalmente se 

faz.  

Ligamos a água quente no máximo e dá morna 

25/04/22, 18:58 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

As resistências por norma, estão calibradas para operarem entre os 30º a 40-º, para economizar 

um gasto  

de energia elétrica 

Ou seja. 

Se esta resistência estiver operando sem hospedes ela liga sempre que a agua desça a baixo dos 

30º 



Se estiver calibrada para 40º, ela procede na mesma. 

Costuma ser uma questão de economia nas horas de ócio/vazias, quando não tem consumo. 

25/04/22, 19:01 - Joaquim Carvalhal: Se estiver correto a marca de 30º, a temperatura esta 

correta. 

Pode estar calibrada para baixo.  

 

mas jlgo melhor me ligarem, para melhor explicar para vocês aguns procedimento que devem ter 

em  

conta.. 

25/04/22, 19:04 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

25/04/22, 19:31 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

25/04/22, 19:34 - Joaquim Carvalhal: https://orbisdobrasil.com.br/wp-

content/uploads/2018/06/MANUAL- 

CALDEIRA-DE-AQUECIMENTO-APOIO-SOLAR-ORBIS-225CFB.pdf 

25/04/22, 20:06 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 20:08 - Joaquim Carvalhal: Se atentarem podem ver que existe uma rodinha com uma 

escala e  

quem sabe (digo eu) se ai se consegue elevar a temperatura de manutenção? 

 

No site tem o whatsapp desta firma. 

25/04/22, 20:08 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

25/04/22, 20:12 - Andre Neto: Já temos a peça de medirá eletricidade a stella emprestou, 

podemos ligar? 

25/04/22, 20:12 - Joaquim Carvalhal: Claro 

25/04/22, 20:17 - ?Andre Neto iniciou uma videochamada 

25/04/22, 20:29 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

25/04/22, 20:37 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

25/04/22, 20:38 - Andre Neto: Foi a baixo nós vamos ligar para a órbis e já dizemos alguma 

coisa 

25/04/22, 21:24 - +351 916 298 740: Sr Joaquim já falei com eles, pode ser a botija de gás 

porque só  

estamos a funcionar com 1 (são 2) e pode não ter gás suficiente para aquecer os dois 

aquecedores ou pode  



ser realmente um problema nos aquecedores. Pediram para enviar um vídeo dos aquecedores a 

ligar para  

ver se tem algum problema. O choque foi de estarmos encostados ao cilindro. 

25/04/22, 21:33 - +351 916 298 740: Vamos colocar as botijas de gás todas ainda hoje e ver 

se resolve, se  

não resolver vou enviar mensagens para os senhores. A stella também nos  passou o contacto da 

pessoa  

que fazia a manuntencao dos aquecedores no tempo do teteco 

25/04/22, 21:43 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Insistam com a assistência dos fabricantes que na parte das vezes eles informam a melhor 

forma de se  

resolver. 

25/04/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Então ja tem mais novidades sobre o assunto? 

25/04/22, 22:33 - +351 916 298 740: Estão a colocar agora as botijas de gás, vamos ver se 

resolve o  

problema da temperatura. 

Se resolver só resta  

o choque  

e a bomba pressurizadora que funciona sem torneiras abertas porque tem algum vazamento, já 

desligamos  

a bomba para não gastar muito água e luz. Este problema de vazamento o zandes consegue 

perceber onde  

é ao colocar a caixa de água cá em cima a partida não é ? 

25/04/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Provavelmente o Zandes consegue. 

Porque se tiver algum vazamento no piso superior, voces dão conta no piso de baixo. 

Se tiver algum vazamento em algum tubo (que corre no porão) de abastecimento no piso de baixo, 

somente  

se pode verificar se entrar dentro do porão. 

Se voces instalarem o abastecimento da agua para a pousada através da nova caixa, sem passar 

pelo porão,  

pode ser que se identifique esta fuga. 

25/04/22, 23:15 - +351 916 298 740: Continua sem aquecer 

25/04/22, 23:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



25/04/22, 23:37 - Joaquim Carvalhal: Mas as caldeiras não ligam? 

25/04/22, 23:38 - +351 916 298 740: Não conseguimos perceber porque não dá nenhuma chama 

nem faz  

barulho 

25/04/22, 23:38 - +351 916 298 740: Vou enviar o vídeo para o senhor da Orbis para tentar 

perceber 

25/04/22, 23:41 - Joaquim Carvalhal: Mas para isto acontecer ou não tem abastecimento de gás 

ou falta  

uma fonte de ignição ou falta abrir uma torneira para ativar a saida de agua quente e assim 

ativar o  

aquecimento nas caldeiras. 

 

Outra coisa. 

Vocês ligaram a bomba pressurizadora. Sem isso não existe passagem de agua. 

25/04/22, 23:41 - +351 916 298 740: Sim ligamos a bomba pressurizada e o cilindro cinza 

25/04/22, 23:42 - +351 916 298 740: E o andre ligou a água quente enquanto eu fazia o vídeo 

25/04/22, 23:43 - Joaquim Carvalhal: Então liguem uma ou mais torneiras de agua quente, para 

que o  

reservatório despeje um pouco do seu conteudo e pode ser que assim a caldeira seja ativada. 

25/04/22, 23:44 - Joaquim Carvalhal: Também ligaram os disjuntores do quadro e aquele 

disjuntor perto do  

reservatório.? 

25/04/22, 23:47 - +351 916 298 740: Sim! 

25/04/22, 23:49 - Joaquim Carvalhal: Bem, neste caso tem que imperar a lógica. 

Se até ha pouco tempo tinha água quente (mesmo que a 30º), era porque a caldeira abastecia o  

reservatório. 

 

Se agora a caldeira não é ativada, um fator novo esta provocando este impedimento. 

Vejam se mexeram em algum manipulo ou se esta tudo conforme estava ontem. 

25/04/22, 23:50 - Joaquim Carvalhal: Ou mesmo se ainda da choque. 

25/04/22, 23:51 - Joaquim Carvalhal: Verifiquem se o abastecimento de gás esta correto. 

26/04/22, 07:27 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 



Peço desculpas mas não me lembro de termos marcado falar por aqui no zap. 

Hoje podemos ver uma hora que seja compatível aos dois e estou a sua disposição. 

Tendo sempre em conta que existe uma diferença horaria de 4 horas.  

Ou seja, neste momento que lhe envio esta mensagem, são 07h19 aqui e no RJ são 03h19. 

Regra geral a minha janela trabalhista começa agora as07h00 daqui e encerro cerca das 22h00, 

o que  

corresponde ás 16hpp do RJ. 

Claro que posso alongar para mais tarde, desde que fique agendado o que não foi o caso. 

 

Mas podemos adiantar algum ponto sobre a situação exposta por mim relacionado com a pousada 

Aurora. 

 

Neste momento tonar-se urgente a resolução das roupas de cama, mesa e banho, para que se 

possa abrir o  

calendário de disponibilidade da pousada Aurora ja nesta primeira quinzena de maio. 

 

Obrigado. 

26/04/22, 12:50 - Andre Neto: Bom dia. Ontem ainda verificamos o gás e estava tudo ok. Os 

manípulos  

também estavam iguais. Vamos enviar agora o vídeo ao fabricador pra tentarmos perceber o que 

se está a  

passar 

26/04/22, 13:40 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Mas atendendo a esta anomalia que não existia, acho melhor mesmo vocês tentarem com este 

eletricista  

indicado pelo Rafael que ficoi de enviar o orçamento. 

Porque sem este ponto estar resolvido, não tem como abrirem a pousada. 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Thaiane. 

Peço desculpas mas não me lembro de termos marcado falar por aqui no zap. 

Hoje podemos ver uma hora que seja compatível aos dois e estou a sua disposição. 

Tendo sempre em conta que existe uma diferença horaria de 4 horas.  

Ou seja, neste momento que lhe envio esta mensagem, são 07h19 aqui e no RJ são 03h19. 



Regra geral a minha janela trabalhista começa agora as07h00 daqui e encerro cerca das 22h00, 

o que  

corresponde ás 16hpp do RJ. 

Claro que posso alongar para mais tarde, desde que fique agendado o que não foi o caso. 

 

Mas podemos adiantar algum ponto sobre a situação exposta por mim relacionado com a pousada 

Aurora. 

 

Neste momento tonar-se urgente a resolução das roupas de cama, mesa e banho, para que se 

possa abrir o  

calendário de disponibilidade da pousada Aurora ja nesta primeira quinzena de maio. 

 

Obrigado. 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Mas sem problemas, remarcarmos.  

Me fala qual o melhor horário hoje por favor. 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Analisei as fotos, estive até a pousada ontem pela manhã, 

peguei as  

roupas de cama que de fato não foram bem lavadas e que meu erro foi não conferir ao entregar, 

lembrando  

que as roupas que foi levada para a lavanderia ficou muito tempo guardada por causa das chuvas 

dos dias  

31/3 que se estendeu por dias aqui em Paraty e a lavanderia foi invadida pelas águas da enchente, 

sendo  

assim ocasionou essas manchas de mofo que não foram tiradas. 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: 17 fronhas  

1 lençol solteiro  

4 toalhas de rosto  

4 piso 

10 toalhas de banho 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Esses foram os itens e quantidade que Inês me devolveu, 

combinei  

com ele que vamos relavar e o que não se recuperar iremos trocar, ou seja, comprar novas. 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Sobre o assunto 2 bloco, e fotos quero conversar com o 

senhor.  

Exemplo fotos de  portas ? São portas que sempre estiveram lá. Então gostaria de ouvi lo, para 

tirar  

qualquer dúvida a respeito de como estava a pousada quando pegamos do Sr. Adenisio (Teteco). 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Entao, aguardo que me diga um horário 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Acabei perdendo o sono essa noite por isso resolvi já 

responder, aqui  

são 4:57 da manhã, vou tentar dormir um pouco mais 

26/04/22, 13:52 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar hoje a partir das 18h00 (PT), 14h00 (RJ). 

 

Mas, proponho que resolva este impasse das roupas, o mais rápido possível, para que eles, meus 

netos.  

possam ter as ferramentas d para aceitarem reservas. 

 

O restante teremos que resolver da melhor forma possível.  

Ate + 

26/04/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: Podemos sim, hoje às 14horas. 

26/04/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: Sobre as roupas volto a falar, peguei com Inês as roupas 

a quantidade 

17 fronhas 

1 lençol solteiro 

4 piso 

10 toalhas de banho 

 

Irei trocar e o que precisar iremos comprar. 

26/04/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: O restante quero entender melhor e vamos conversar e 

nos  

acertamos 



26/04/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: Sem problemmas. 

26/04/22, 14:03 - Joaquim Carvalhal: *problemas 

26/04/22, 19:15 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde. 

Acabei de falar com a Thaiane onde muito se falou e pouco se concluiu. 

 

A principio vou tentar passar o que foi falado. 

 

Sobre as faltas das roupas de cama e  banho e etc, ela  propôs comprar estas faltas, mas 

contrapropus ela  

chegar num acordo com vocês sobre os valores envolvidos a "preço de mercado" e vocês 

compravam a  

vosso gosto. 

 

Ela vai se deslocar a pousada com um pedreiro, julgo que foi o ultimo que foi ai com ela para que 

lhe passe  

um orçamento dos pontos que vai ser necessário reparar. 

Ela propôs esse pedreiro fazer estas reparações, mas eu rejeitei.  

Ou seja. 

Se o pedreiro levar a ela 100 reais é quanto ela vai pagar. 

 

Sobre o jardim suspenso eu disse que ela poderia levanta-lo, mas tinha que deixar a parede em 

perfeito  

estado. 

Sobre o mobiliário do jardim. disse-lhe que não tinha interesse. 

 

Falei com ela que não abria mão de ter as cortinas e blackout em perfeito estado de utilização. 

 

Sobre as cameras ela disse que apenas uma não dava e era preciso de ter um celular para ler o 

query code e  

que provavelmente eu não conseguiria aceder aqui em Portugal. 

 



Sobre o valor do aluguel  do estacionamento, relativo a enchente eu conversei com ela, mas aqui 

devemos  

falar por zap-, se possivrl ainda hoje. 

 

Depois digam algo. 

Ate+ 

26/04/22, 20:14 - +351 916 298 740: Boa tarde! Já estamos aqui os dois , quando der para ligar 

diga por  

favor 

26/04/22, 20:51 - Joaquim Carvalhal: Boas, estão por ai?? 

26/04/22, 20:58 - +351 916 298 740: Sim 

26/04/22, 20:58 - Iniciou uma chamada 

26/04/22, 21:00 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

26/04/22, 21:33 - Joaquim Carvalhal: DAS OBRIGAÇÕES  

Clausula 3ª. O ARRENDATARIO se responsabiliza por qualquer dano que venha a causar ao ponto 

comercial,  

ou aos bens que o guarnecem, estando obrigado a preservar a estrutura do imóvel onde se 

encontra o  

fundo de comércio, e dos móveis, rouparia, aparelhos, máquinas e equipamentos que o 

acompanham, sob  

pena de ter que repará-lo, às suas próprias expensas, uma vez que tem a obrigação de, findo o 

prazo deste  

arrendamento, entregá-lo em perfeitas condições, assim como o recebeu. ---------------------- 

26/04/22, 21:58 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

26/04/22, 22:07 - ?Andre Mota Paraty iniciou uma chamada 

26/04/22, 22:27 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/groups/1481731175476003 

26/04/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: https://www.facebook.com/groups/612393202191822 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Acabo de chegar em casa 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: São 23:54 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: O portão da garagem está assim 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Aberto 



27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Eu moro aqui 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Tenho casa de temporada em baixo 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Espero que a casa esteja intacta 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Precisa ter muita atenção com isso 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Estou encaminhando para o senhor pq meu contrato é 

contigo e irei  

mandar para a Inês e André tambem 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Inclusive queria ressaltar que hoje fui pagar meu aluguel 

e soube pela  

proprietária que alguém a procurou com a intenção de alugar direto. Alguém a mando da Pousada 

Aurora.  

Eu moro aqui tenho o contrato e quando ofereci para que alugassem tudo,  não quiseram. Não 

achei isso  

correto. Gostaria que soubesse. 

27/04/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Thaiane. 

Sobre o portão aberto realmente você tem razão. Mas por favor, diga.me se foi alguém da 

pousada Aurora  

que cometeu este erro, para que eu possa falar com o meus netos. Preciso de nomes. 

Quanto ao contrato que se refere da casa que você tem alugada, posso lhe adiantar que 

realmente alguém  

falou com a proprietária, no sentido de a informar que a pousada Aurora estava interessada em 

alugar esta  

casa, quando terminasse o contrato consigo, julgo que em novembro deste corrente ano. Apenas 

após esta  

data. 

Posso até lhe adiantar que as primeiras abordagens com a proprietária e herdeiros, a meu pedido,  

decorreram entre o final do ano passado e o início deste ano. Não é caso recente. Muito antes 

da minha  

assinatura do contrato de sublocação que efetuei consigo. 

Neste caso, não vejo onde existe algum problema nesta abordagem.  

Acrescento apenas que seria respeitada a vigência do seu contrato. Nunca antes. 

Fico ao dispor. 

27/04/22, 11:45 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



27/04/22, 11:47 - +351 916 298 740: Bom dia! Foi a Stela a jardineira 

27/04/22, 12:43 - Joaquim Carvalhal: Soube agora que foi a profissional que trata do jardim 

que deixou a  

porta aberta. 

Só me resta pedir desculpas pelo ocorrido. 

 

Quanto ao segundo ponto, volto a lembrar que o pedido de falar com a proprietária/herdeiros 

desta casa,  

foi poe mim pedido a data que a Thaiane disse que eventualmente não ficaria com a mesma. 

Pode depois desta data ter existido mais algum contato, mas, não foi do meu conhecimento. 

Também desconhecia que a casa era a sua residência efetiva. Lembro-me do seu primeiro 

contrato que  

residia na Chácara da Saudade. Mais tarde realmente disse-me que morava nesta casa, mas que 

a  

dispensava para aluguel por temporada. 

Neste caso dou por encerrado as minhas tentativas de alugar a casa. Porem, se me vierem 

oferecer o  

contrato eu a avisarei atempadamente, mas volto a repetir, não volto a pedir que façam contatos. 

Sou avesso a problemas, quando a resolução é bem simples. Como é este caso. 

Ao dispor, 

 

 

. 

27/04/22, 12:55 - Andre Neto: Bom dia . Pois, só é pena não ter tido a mesma preocupação 

quando o  

portão da pousada também está avariado. Realmente a Estela já deixou a porta aberta 1x mas 

desta não  

confirmei. Hoje aviso para ter mais cuidado 

27/04/22, 13:26 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Vocês podem ligar agora 

Se não puderem agora, digam a melhor hora. 

27/04/22, 13:49 - Joaquim Carvalhal: Acabei de teclar agora com o Magarão e já enviei para 

vocês a troca  



de mensagens que tive com a Thaiane. 

 

Gostava de falar com vocês o mais rápido possível. 

Ate já 

27/04/22, 13:57 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

27/04/22, 14:08 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

27/04/22, 14:29 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

27/04/22, 14:52 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

27/04/22, 14:56 - ?Andre Neto iniciou uma videochamada 

27/04/22, 15:05 - Andre Neto: A Inês recebeu uma chamada do software de reservas. Queria 

tomar a  

decisão com ela, podemos ligar daqui a uns 30min? 

27/04/22, 15:23 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Voces voltam a ligar a que horas? 

27/04/22, 15:27 - Andre Neto: 12:30(br) / 16:30(pt) pode ser? 

27/04/22, 15:28 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

27/04/22, 16:54 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

27/04/22, 17:38 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

27/04/22, 17:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

27/04/22, 17:44 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

27/04/22, 17:56 - Joaquim Carvalhal: http://www.casaferias.com.br/imovel/110141 

27/04/22, 17:59 - Joaquim Carvalhal: Valores Diária Baixa temporada. 

 

2 Pessoas R$180,00 à diária. 

3 Pessoas R$270,00 à diária. 

4 Pessoas R$360,00 à diária. 

5 Pessoas R$450,00 à diária. 

6 Pessoas R$540,00 à diária. 

7 Pessoas R$630,00 à diária. 

8 Pessoas R$720,00 à diária. 

9 Pessoas R$810,00 à diária. 



10 Pessoas R$900,00 à diária 

27/04/22, 18:05 - +351 916 298 740: Gostaria de lhe entregar as roupas de cama e finalizar 

essa etapa do  

inventário dia 28/4 amanhã a tarde.  

 

Pode ser? 

27/04/22, 18:05 - +351 916 298 740: Thaiane 

28/04/22, 00:12 - Andre Neto: O senhor do terreno da thaiane tentou me contactar 

28/04/22, 07:38 - Joaquim Carvalhal: Bem, podemos fazer o seguinte. 

Deve ouvi-lo e se a conversa for sobre o aluguel da casa e do terreno, pode  informa-lo que quem 

resolve  

estes assuntos sou eu e que brevemente estarei no RJ, Nesta data falarei com ele- 

Pode e deve perguntar o nome e contato, para me repassar. 

 

Não se pode excluir esta abordagem. Se eventualmente a Thaiane souber e falar de algo, apenas 

devem  

dizer que me passaram o recado.  

 

Assim, terei o respaldo para falar ou não com a Thaiane. 

28/04/22, 08:25 - Joaquim Carvalhal: Sobre o sistema de aquecimento, gostava de falar com 

voces por zap. 

Quando estiverem na ativa, dem um toque. 

Ate mais. 

28/04/22, 14:34 - Andre Neto: Bom dia. Tentamos contactar o xindoca já várias vezes hoje e 

nada.  

 

Quando ao senhor , ele enviou esta mensagem 

28/04/22, 14:34 - Andre Neto: (O senhor das casas + estacionamento atrás da pousada ) 

28/04/22, 14:35 - Andre Neto: Bom dia.., já vencido.., novo cotrato, valor 6.000,00 

28/04/22, 14:35 - Joaquim Carvalhal: Quando podemos falar? 

28/04/22, 14:35 - Andre Neto: A minha pergunta é. Como a thaiane fez um contrato de uma 

coisa que não  



está alugada por ela e venceu já ? 

28/04/22, 14:35 - Andre Neto: Sim, estou só a espera da Inês e já ligamos 

28/04/22, 14:36 - Joaquim Carvalhal: Ok- 

Acabei de receber uma mensagem da Thaiane e gostava de falar com vocês. primeiro. 

28/04/22, 14:44 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

28/04/22, 15:18 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

28/04/22, 15:22 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

28/04/22, 15:26 - Joaquim Carvalhal: Boas Sales. 

A Thaiane esta me pedindo um contrato que você foi assinar com ela e com o meu filho Andre. 

Voce se lembra de me ter enviado alguma copia para eu assinar? 

Caso não tenha feito, peço que não de nenhuma copia de volta para a Thaiane. 

Depois eu explico melhor: 

Obrigado. 

28/04/22, 15:27 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

28/04/22, 15:36 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

28/04/22, 15:47 - Iniciou uma chamada 

28/04/22, 16:05 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

28/04/22, 16:07 - +351 916 298 740: Ok combinado ficamos à sua espera, muito obrigada pela 

ajuda!!! 

28/04/22, 16:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 16:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 16:08 - +351 916 298 740: Falamos com o proprietário quando puder ligue por favor 

para explicar 

28/04/22, 16:09 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde, Thaiane. 

 

Acabei de saber pelos meus netos que uma pessoa se intitulando proprietário da propriedade 

onde você  

mora, ou seja, nos fundos da pousada Aurora, fez uma oferta para que a pousada Aurora alugar 

este  

espaço. 

 



Como você me disse que é a sua residência e eu fiquei de a informar caso houvesse este 

acontecimento,  

estou cumprindo a minha parte do prometido. 

 

Porem, lhe pergunto. 

 

Voce tem contrato com esta propriedade até novembro deste ano ou não. 

 

Será algum “trote” que estejam passando aos meus netos, em virtude deles serem ainda novos 

na idade ou  

em Paraty. 

Vou aguardar que seja apurado estes acontecimentos para que possa entender e tomar as 

devidas medidas. 

Aguardo suas notícias, caso possa esclarecer. 

 

Obrigado. 

28/04/22, 16:10 - Joaquim Carvalhal: Querem ligar 

28/04/22, 16:11 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

28/04/22, 16:36 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

28/04/22, 16:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 17:30 - ?Andre Neto iniciou uma videochamada 

28/04/22, 21:54 - +351 916 298 740: O Xindoca está a vir para aqui agora 

28/04/22, 21:58 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Acham melhor ouvi-lo e depois que ele saia dicam alguma coisa. 

O ideal é ele fazer uma manutenção geral de forma a que isto trabalhe. 

Não sei se a minha intervenção será muito benéfica. 

Devem frizar é a bomba presurizadora que tarbakha de forma continua. 

E a caldeira do lado direito não esta funcionando plenamente.< 

Devem também falar do choque do reseratorio termico  

 

Mas se for preciso eu posso falar com ele. 



Fiquem a vontade. 

 

E a Thaiane, Ja falou algo????? 

28/04/22, 22:02 - +351 916 298 740: Nos falamos com ele já conseguimos perceber mais do 

sistema e do  

problema mas qualquer coisa nós ligamos. 

A thaiane até agora nada 

28/04/22, 22:04 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Touna área 

28/04/22, 22:23 - Joaquim Carvalhal: ???? 

28/04/22, 22:22 - Andre Neto: Já está aqui o xindoca 

28/04/22, 23:36 - Andre Neto: Podemos ligar ? 

28/04/22, 23:37 - Joaquim Carvalhal: Claro 

28/04/22, 23:37 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

28/04/22, 23:44 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:46 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:47 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

28/04/22, 23:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



29/04/22, 00:12 - Joaquim Carvalhal: Martins 

Contatar Despachante Martins 

 

Telefone:  (24) 3371-3986 

 

Endereço 

 

Rua Marianos, 15 - Parque Ypê, Paraty - RJ, 23970-000, Brazil 

29/04/22, 00:12 - Joaquim Carvalhal: LOJA DESPACHANTE MARTINS REGULARIZACAO D 

RUA ROBERTO SILVEIRA, 5, PARATI - RJ 

30/04/22, 14:11 - Joaquim Carvalhal: Só uma pergunta. 

Ha novidades sobre o assunto da casa e do estacionamento? 

30/04/22, 14:13 - Andre Neto: Ainda nada. Eu enviei a pouco uma mensagem ao senhor Fred a 

perguntar se  

tem novidades mas ainda não deu retorno 

30/04/22, 18:26 - Joaquim Carvalhal: Outra coisa. 

Vi agora no canal brasileiro da globo que esta chovendo muito no RJ e que caiu uma barreira 

perto de Angra  

na estrada 101 Rio -Santos. 

Ai também chove? 

30/04/22, 18:28 - +351 916 298 740: Sim também está a chover abrandou um pouco agora. 

Nós vimos no paraty em rede essa notícia, houve um acidente com um carro também.  

Mas pra já não houve inundação 

30/04/22, 18:30 - Joaquim Carvalhal: Devem ter em conta que se continuar a chover muito,  a 

agua que  

vem da rua pode vir barrenta e se ligarem alguma maquina de lavar ou outra coisa pode entupir. 

30/04/22, 18:30 - Joaquim Carvalhal: E sobre as tolhas e lençõis, a Thaiane ja falou alguma 

coisa. 

30/04/22, 18:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

30/04/22, 18:36 - Joaquim Carvalhal: Bem, vou pedir a voces que façam uma relação atualizada 

das roupas  



em falta, porque não posso deixar mais tempo sem comunicar-lhe estas falas e os valores 

envolvidos- 

Já deu para se notar que ela não mostra interesse em resolver as coisas como deve ser. 

 

Outro item pendente é o estacionamento que voces já decidiram não contar com ele. 

Por isso, até segunda se não se souber de nada, vou avançar em lhe pdir uma verba para as coisas 

que  

faltam e para o restauro das peças deterioradas. 

N 

30/04/22, 18:36 - Joaquim Carvalhal: ao se esqueçam dos valores das roupas. 

01/05/22, 16:04 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

01/05/22, 16:08 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 15:42 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 15:47 - +351 916 298 740: Xindoca 

02/05/22, 16:01 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 16:01 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 16:01 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 16:02 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 16:19 - Joaquim Carvalhal: Voces estão por ai agora para podermos falar? 

02/05/22, 16:20 - +351 916 298 740: Sim 

02/05/22, 16:20 - Iniciou uma chamada 

02/05/22, 16:37 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

02/05/22, 18:13 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim tenho uma mensagem no Airbnb 

perguntando se  

temos disponibilidade para 1 diária para 12 pessoas. Eu tenho vagas para eles mas estamos na 

dúvida se  

devemos aceitar um grupo grande pode dar a sua opinião por favor? 

02/05/22, 18:22 - Joaquim Carvalhal: Datas? 

02/05/22, 18:22 - +351 916 298 740: 23 para 24 de maio 

02/05/22, 18:25 - Joaquim Carvalhal: Para isso voces tem que ter uma configuração de alugar a 

casa  



completa, onde deve existir uma boa caução (ver como se processa no Brasil) sobre eventuais 

estragos que  

podem causar. 

Veja, se conseguem ver a qualificação de quem aluga. 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: Outro assunto, houve uma árvore que cedeu ontem. A 

stela diz que vai  

tirar mas que não se responsabiliza se ao cortar a árvore cair alguma coisa para o lado da pousada 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:29 - Joaquim Carvalhal: Se cortar os galhos da parte de cima e depois cortar mais 

um pouco  

em baixo no tronco, julgo que não deve ter problemas. 

Pelo menos é esta a visão que tenho da arvores. 

 

Agora se cortar por baixo, realmente pode causar estragos. 

Já pensaram amarrar uma corda para puxa-la para uma lateral ou para o lado da rua? 

02/05/22, 18:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:31 - +351 916 298 740: Ela está a cortar por cima 

02/05/22, 18:33 - Joaquim Carvalhal: E não tem como colocar uma escada e cortar um pouco 

este galho ao  

meio. Assim diminui o comprmento de queda. 

02/05/22, 18:34 - +351 916 298 740: Não tem apoio do outro lado 

02/05/22, 18:34 - +351 916 298 740: Ela está com medo de cair com força em cima do fio 

elétrico e na  

pousada 



02/05/22, 18:34 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 18:36 - Joaquim Carvalhal: Mas se colocar uma corda e puxar para o lado deste 

terreno vazio,  

deve auxiliar ou impedir que caia para outro lado. 

Mas, realmente esta dificil, ela tinha que ter um ajudante 

02/05/22, 18:38 - +351 916 298 740: Ela tem um ajudante mas está difícil 

02/05/22, 18:39 - +351 916 298 740: Já conseguiram!!!!! 

02/05/22, 18:40 - Joaquim Carvalhal: Pois. 

Mas sinceramente não consigo ver outra forma que não seja puxar o galho para o lado do terreno 

vazio. 

02/05/22, 18:42 - +351 916 298 740: Ela está a fazer isso mas só alertou que é muito complicado 

e que se  

estragar alguma coisa não se responsabiliza 

02/05/22, 18:43 - Joaquim Carvalhal: Ok 

02/05/22, 19:35 - Andre Neto: Liguei ao senhor Fred 

02/05/22, 19:36 - Andre Neto: Ele diz que não se quis meter porque a mãe da thaiane e a 

thaiane insistiram  

em ficar com aquilo . Ele tinha preferência por nos mas a mãe do Fred é que decidiu e vai fechar 

com elas . 

02/05/22, 19:39 - +351 916 298 740: Sr Joaquim há a possibilidade de ficar com o 

estacionamento mais um  

mês e depois não alugar mais? Só para não correr o risco de ficar sem as reservas já feitas 

02/05/22, 19:40 - Joaquim Carvalhal: E como voces vão propor isso a Thaiane. 

02/05/22, 19:41 - +351 916 298 740: Que temos proposta de outro estacionamento a metade 

do preço que  

ela faz mas que só está disponível em junho então que só precisamos do dela no mês de maio 

02/05/22, 19:42 - +351 916 298 740: O Xindoca está aqui 

02/05/22, 19:42 - +351 916 298 740: Posso ligar ? 

02/05/22, 19:42 - Joaquim Carvalhal: Podem 

02/05/22, 19:46 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

02/05/22, 19:48 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

02/05/22, 19:53 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 



02/05/22, 19:56 - ?+351 916 298 740 iniciou uma videochamada 

02/05/22, 20:05 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

02/05/22, 20:28 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 21:05 - +351 916 298 740: Ok obrigada! 

Sr Joaquim nos estamos super preocupados com o jardim suspenso, a thaiane não o pode tirar 3 

dias antes  

da abertura, além disso para tirar vai estragar a piscina toda, que tivemos gasto, se estragar a 

piscina que  

neste momento está impecável vai ter que pagar. Se quiser retirar o jardim tem de ser agora 

para dar  

tempo de arranjar a parede. Quando lhe enviar mensagem sobre as roupas se pudermos nos 

enviamos  

sobre o jardim. 

02/05/22, 21:46 - Joaquim Carvalhal: É, temos que ver isso tudo. 

Mas, vamos com calma, para ver como ficam as coisas. Neste momento ela está devendo uma 

resposta. 

Tanto mais que ela somente agora renovou o contrato, quando disse que tinha a casa alugada até  

novembro. 

 

Tentem colocar as coisas na pousada em ponto de prontidão, para que possam estar aptos para 

receberem  

reservas. 

Quanto ao vosso CNPJ, ja falaram com o Magarão? 

Julgo que as camareiras teriam que assinar brevemente o contrato, é isso? 

02/05/22, 21:50 - +351 916 298 740: O andre foi abrir firma hoje. Está em andamento. As 

camareiras  

vieram hoje o magarao ainda não enviou o contrato mas não temos hipótese de só contratar com 

o nosso  

cnpj. Temos que contratar, depois despedir e voltar a contratar 

02/05/22, 21:57 - Joaquim Carvalhal: Mas podem contratar com o vosso CPF em caracter 

particular e depois  

passarem para o CNPJ da forma. 

Já colocaram esta hipótese ao Magarão? 



02/05/22, 22:07 - +351 916 298 740: Não sabíamos que era possível 

02/05/22, 22:07 - +351 916 298 740: Vamos perguntar 

02/05/22, 22:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

02/05/22, 22:17 - +351 916 298 740: A temperatura da água já está a subir mas demora para 

esquentar os  

500L, quando estiver no máximo ficamos de enviar foto para o Xindoca 

02/05/22, 22:39 - Joaquim Carvalhal: Depois devem testar o tempo disponível para cada banho 

em todos os  

banheiros. 

Devem também verificar a temperatura inicial antes da primeira abertura do teste e as 

temperaturas  

seguintes conforme a agua é consumida. 

02/05/22, 22:40 - Joaquim Carvalhal: Esta informação vem no google. 

Banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Se 

fecharmos o  

registro, ao se ensaboar, e reduzimos o tempo para 5 minutos, o consumo cai para 45 litros. No 

caso de  

banho com chuveiro elétrico, também em 15 minutos com o registro meio aberto, são gastos 45 

litros na  

residência. 

02/05/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: Ou seja. 

500 litros de água quente deve dar para 4 banhos. 

Depois devem tentar saber quanto tempo demora para voltar a esquentar. 

02/05/22, 23:35 - +351 916 298 740: Ok vamos ver isso, está a demorar muito para esquentar,  

estava nos  

25 ainda vai nos 34 

02/05/22, 23:35 - +351 916 298 740: Mas quando chegar a temperatura máxima nós fazemos 

os testes 

03/05/22, 14:08 - Andre Neto: Esta mensagem foi apagada 

03/05/22, 14:11 - Andre Neto: Bom dia a thaiane já há novidades da Thaiane? 

03/05/22, 14:12 - Andre Neto: Ela está em casa, posso ir lá perguntar. Até porque a pousada 

ainda está  

cheia de coisas dela e acabamos de encontrar toneladas de lixo por baixo dos quartos. 



03/05/22, 14:15 - Joaquim Carvalhal: Sobre a Thaiane, depois que enviei a ultima mensagem, 

não me disse  

mais nada. 

 

Mas não entendo de falarem com ela. 

Ajudem-me sobre qual o assunto que querem abordar. 

03/05/22, 14:22 - Andre Neto: Era só para vir buscar as coisas dela que leva sempre as coisas 

ás prestações.  

Mas vamos deixar no jardim pode ser que ela pegue. Já estamos a limpar e precisamos de espaço 

03/05/22, 14:23 - Andre Neto: O jardim suspenso também esta cada vez maior 

03/05/22, 14:23 - Joaquim Carvalhal: Mas que cosias são estas? 

03/05/22, 14:24 - Joaquim Carvalhal: Ou quais são estes pertences dela? 

03/05/22, 14:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/05/22, 14:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

03/05/22, 14:32 - Joaquim Carvalhal: Mas em qual jardim? 

Da pousada ou do terreno dela. 

 

Peço que aguardem cerca de 1 hra, para que possam fazer algo.  

 

Tenho agora um compromisso. 

Volto a contatar. 

Mas, aguradem ate lá 

03/05/22, 14:33 - +351 916 298 740: Os sacões cheios de terra estão por baixo dos quartos 

da pousada, o  

cortador da grama foi deixado na cozinha da pousada 

03/05/22, 14:34 - +351 916 298 740: O jardim suspenso e os arranjos da pousada é o que nos 

preocupa  

neste momento. Temos duas senhoras a deixar a pousada impecável, ela não pode vir depois 

fazer  

alterações e deixar tudo destruído portanto este assunto tem que ficar resolvido hoje ou 

amanhã para  

sabermos com o que contar. 



03/05/22, 16:29 - Joaquim Carvalhal: Bem vou tentar fazer uma atualização de alguns assuntos 

pendentes. 

 

1º Assunto - Thaiane,* 

 

Neste momento o assunto mais importante chama-se “estacionamento”. Sabemos que ela renovou  

contrato com o espaço e neste momento tornou legal algo que podia não estar. 

Sem esquecer que o contrato foi assinado em outubro do ano passado, dentro da vigência do 

contrato dela  

com a proprietária.  

Nesse momento a informação que existe foi a dada pelo Sales. Onde ele a informou que o 

contrato que esta  

assinado por ela e pelo Andre pai, deve estar em poder dos netos ou do Magarão. 

Uma coisa é certa. Existe duas testemunhas físicas que presenciaram este contrato, E no Brasil 

isto faz  

prova. Temos uma legislação brasileira um tanto diferente da portuguesa e o sentido das provas 

é bem  

distinto. Um simples guardanapo com uma assinatura, faz muito. Apesar de não ser este o caso. 

Quanto ao restante, temos que ter cautela como deve ser a condução dos assuntos. Desde as 

faltas de  

roupas, até existências na pousada que lhe possam pertencer. 

Quanto ao jardim vertical, a sua retirada implica uma despesa bem grande, que acredito que ela 

não vai  

querer fazer de imediato. Logo, o mesmo deve ser reabilitado pela pousada Aurora, até que se 

tenha uma  

luz sobre o assunto. 

Deve-se ter em conta que ninguém é obrigado a nada. Para se fazer algo, somente uma ação em 

tribunal, o  

que de momento ainda não é considerada. 

Neste momento, aconselho a fazerem uma lista de todos os pertences que ela deixou e lhe enviar 

no  

sentido que ela venha fazer o levantamento na pousada. Podem mesmo invocar que existe uma 

pressa em  



fazerem uma limpeza geral, para a receção de hospede. 

Caso queiram abordar o tema do estacionamento de forma indireta, uma forma seria perguntar 

se podem  

pendurar uma plaquinha de lembrete tipo “Para sua e nossa segurança, mantenha o portão 

fechado. 

E podem aproveitar no final da mensagem a enviar, perguntar como estão as roupas de cama e 

banho que  

foram para a lavanderia e ainda não foram entregues. 

De forma escrita por mensagem é melhor que por telefone. 

Não se esqueçam. 

*Ela sabe quantos pontos negativos que existe na pousada e que devem passar pelo 

crivo/aprovação da  

Prefeitura e dos bombeiros. Levantar pequenas escaramuças com ela ( que é o estilo dela), vocês 

imaginam  

quem vai sair perdendo.* 

Com sangue quente, nem sempre se resolve bem os assuntos. 

Pensem e em caso de dúvida contatem comigo. Não tomem atitudes precipitadas., por mais razão 

que  

outros tenham. 

*E o silencio dela deve ser respondido com cautela. 

Vou colocar de seguida mais alguns temas. Mas, como nem sempre estou livre junto ao 

computador, pode  

demorar mais um pouco.  

Entretanto podem e devem ir interagindo conforme os temas forem colocados. 

03/05/22, 16:35 - +351 916 298 740: Ela acabou de me enviar mensagem!! 

03/05/22, 16:35 - +351 916 298 740: Inês boa tarde. 

Não ti respondi mais, o motivo foi que Giuliano sofreu acidente de moto dias atrás 

03/05/22, 16:35 - +351 916 298 740: Gostaria de saber se posso levar hj as 17h 

03/05/22, 16:36 - +351 916 298 740: Oi Thaiane, ficou tudo bem com o Giuliano? 

03/05/22, 16:36 - +351 916 298 740: Sim claro 

03/05/22, 16:38 - +351 916 298 740: Obrigada 

Sem falta estarei aí 



03/05/22, 16:38 - +351 916 298 740: Sim, agora está bem e em casa. 

03/05/22, 16:38 - +351 916 298 740: As melhoras para ele  

Ok estaremos aqui 

03/05/22, 16:48 - Joaquim Carvalhal: 2º Assunto – Aquecimento de Água.* 

 

Este assunto merece uma atenção especial, porque o tempo quente só deve aparecer a partir de 

novembro  

próximo. Até la com a umidade que existe em Paraty, o frio se torna incomodativo e a água 

quente é mais  

consumida. 

 

*Sem água quente suficiente, as reclamações dos hóspedes vai ser uma constante.* 

 

Quanto ao Xindoca, ele identificou o mesmo problema do técnico indicado pelo Rafael. Neste 

caso, é  

pacifico este conserto e substituição da resistência. 

Mas quanto a teoria dele em relação as caldeiras a gás, eu não posso acompanhá-lo. Ontem 

preferi anuir  

com ele e assumir o valor da reparação.  

Mas, se ele é o único técnico que sabe mexer com estes sistemas em Paraty, então vocês devem 

em  

primeiro lugar, tentarem que o Teteco possa explicar a quem ele comprou este sistema. 

 

Caso não consigam, terão que solicitar uma *assistência de fora.* sem demora. É um dos assuntos 

mais  

*urgentes.* 

 

Deixo aqui alguns contatos que obtive em buscas na net, localizados em *Angra dos Reis.* 

ANGRA dos Reis Revendedores 

• AQUABIRD TECNOLOGIA EM AGUA LTDA – ME 

TRAVESSA DA JAPORANGA 115 , LOJA 03 - JAPUIBA - ANGRA DOS REIS - RJ 

Telefone: (24)3368-8148 



E-mail: PEREZBIRD@TERRA.COM.BR 

 

• RODRIGO M. MENDES ME 

R PREFEITO JOAO GREGORIO GALINDO 3212 - MORRO DA CRUZ - ANGRA DOS REIS - RJ 

Telefones: (24)7811-7696 / (24)3367-6927 

E-mail: PISCINASANGRA@GMAIL.COM 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Sobre nossa conversa e os acertos, marquei com Inês 

hoje às 17h para  

tratar com ela o que combinamos e depois envio para você 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Sobre os nossos contratos, o seu filho que assinou ele, e 

eu gostaria de  

saber se estão aqui, se formam levados a cartório para reconhecer firma como me disseram que 

seria.  

Gostaria que entregasse a minha cópia. 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Lembro que eu me coloquei a disposição para ajudar seus 

netos aqui,  

mas prefiro agora só ter com eles assunto relacionado e receber o aluguel do estacionamento e 

afirmo para  

o senhor que, desde que entrei na pousada aurora, eu tbm aluguei o estacionamento, ou seja, 

tbm tinha  

uma sublocação isso nunca foi escondido dos proprietários da casa.  

Quando os inquilinos antigos saíram eles me indicaram para os proprietários eu não precisei me 

antecipar e  

atravessar o contrato de ninguém, desculpe ser repetir esse assunto, é porque me senti 

apunhalada pelas  

costas. 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Me prolonguei nós assuntos mas acho q se fez necessário. 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Desejo sorte a seus netos, tenho um carinho muito grande 

e respeito  

pela oportunidade de crescimento de quando arrendamos a pousada aurora 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Mas preciso finalizar nossos assuntos o quanto antes 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Volta a retomar hoje e por isso estou entrando em contato 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Obrigada 



Tenha um bom dia 

03/05/22, 18:39 - Joaquim Carvalhal: Não vou me alongar muito no assunto acima por si colocado. 

Não tive, nem nunca tive qualquer contato com os proprietários desta propriedade. 

O contato com a pousada Aurora partiu deles. Uma vez foi uma senhora e na outra vez foi um 

senhor.  

Ambos se identificaram como proprietários da propriedade onde diz que reside. 

O termo "trote" referia-se a eles. Pode verificar na mensagem por mim enviada para si. 

 

Repito que no ano passado uma pessoa do meu relacionamento e dos respetivos proprietários,  

conversaram e apenas ficou dito que em caso de novo arrendamento a pousada Aurora teria 

prioridade.  

Apenas isso. 

E foi dentro desta conversa que eles, proprietários fizeram o contato. Não fui eu. 

Neste caso só posso responder por mim. 

 

Quanto ao contrato de arrendamento do estacionamento, o que acha de ser os meus netos a 

falarem  

diretamente consigo e assinarem o que for necessário. 

Vou lhe passar esta mensagem que me enviou, como também, a minha resposta. 

 

Ao dispor 

03/05/22, 18:49 - Joaquim Carvalhal: Bem, como veem é tarefa difícil essa Thaiane. 

Não falei muito, por manter vocês afastados desta celeuma. 

Porem, é muito importante vocês proporem assinarem um contrato de estacionamento com ela, 

onde ela  

poderá falar diretamente com voces. 

Caso contrario, toda a vez que houver algum problema no estacionamento ela vai me enviar  

alguma  

queixa, porque sou o inquilino e posso não estar nos meus dias e tomar alguma atitude que va 

prejudicar  

voces. 

 



Claro que seria mais fácil eu ter informado o nome do Teteco e ela veria que eu estava falando 

a verdade.  

Mas, prefiro guardar o Teteco, do que dar munição a Thaiane. 

03/05/22, 19:01 - +351 916 298 740: Ok sr Joaquim, ela vem cá e vamos falar com ele sobre 

passar o  

contrato for estacionamento para nos 

03/05/22, 19:02 - Joaquim Carvalhal: Era bom. 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Joaquim 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Boa noite 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Estou aqui na pousada 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Como que resolvo as coisas com Inês e André 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Sobre esses itens acima essa é minha proposta 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Já gostaria de deixar aqui na pousada com eles mas 

precisam saber se  

você aceita. 

03/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Vou analisar tudo com calma e darei amanhã uma resposta. 

No entanto aconselho vivamente a vocês (Thaiane e meus netos) fazerem um acordo com o  

estacionamento. 

 

Ao dispor. 

03/05/22, 22:50 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

03/05/22, 22:50 - Joaquim Carvalhal: Valor da reparação do Xindoca. 

04/05/22, 01:57 - +351 916 298 740: Falamos com ela em relação a fazer diretamente contrato 

connosco e  

a thaiane aceitou, achou melhor também.  

Em relação as roupas nos falamos que a roupa da lavandaria podíamos decidir, em relação ao 

inventário era  

com o senhor Joaquim e ela armou aqui um escândalo, tentou discutir connosco dizendo que 

tínhamos que  



decidir que queria deixar resolvido, que o sr Joaquim disse que era connosco e que o problema 

devia de ser  

o português que não era o mesmo, tínhamos pessoas aqui pôs se aos berros a discutir devido ao 

assunto da  

casa também. 

Só para avisar que respondemos à letra! 

Dissemos que dinheiro era com o sr Joaquim e não tínhamos nada a ver com isso, em relação aos  

proprietários foram eles que nos contactaram, que o contrato dela tinha acabado e se estávamos  

interessados, e como é óbvio que estávamos tendo em conta que o contrato dela tinha terminado!   

Avisamos que não estávamos para filmes e problemas.  

Ela quis levar a roupa de volta e nós dissemos para ela fazer como ela quisesse. 

Conclusão não vamos admitir mais faltas de respeito da Thaiane dentro da pousada. Estamos 

aqui para  

trabalhar e não estamos para levar com faltas de respeito e escândalos.  

Próximos assuntos a Thaiane não entra mais na pousada 

04/05/22, 07:12 - Joaquim Carvalhal: Claro. Não se pode confiar numa pessoa que distorce a 

realidade de  

acordo com interesses próprios.  

Esta atitude dela é uma manifesta demonstração da não aceitação de vocês estarem a frente 

da pousada  

Aurora e qualquer acordo que seja feito com ela, tem fortes probabilidades em não dar certo. 

 

Vou deixar aqui em baixo uma mensagem que recebi dela, antes dela se deslocar a pousada para 

falar com  

voces. Tenho a hora PT registada de 00:18 . 

 

"Nós, ja temos o contrato que foi assinado pelo senhor e seu filho, junto ao senhor Sales lá na 

pousada  

aurora. Posso sim falar c seu netos, trato direto com eles. Mas, onde esta o contrato que 

assinamos? 

Recebo esta mensagem dela as 00:18 hora PT" 

 

Depois digam algo. 



Ate + 

05/05/22, 15:27 - Andre Neto: Bom dia, estamos aqui com o zandes 

05/05/22, 15:27 - Andre Neto: O motor do porão está queimado. Podemos ligar? 

05/05/22, 15:36 - Joaquim Carvalhal: Podem. 

05/05/22, 15:49 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

05/05/22, 15:56 - Iniciou uma chamada 

05/05/22, 16:19 - Joaquim Carvalhal: Enquanto o Zandes não vem de volta, gostava de saber 

como esta a  

vossa decisão quanto ao estacionamento da Thaiane. 

05/05/22, 16:27 - +351 916 298 740: Vamos fazer contrato com diretamente com ela 

05/05/22, 16:33 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Gostava também que fosse assinado o contrato de arrendamento entre mim e voces antes da 

abertura da  

pousada. 

Como já tinha dito, as cláusulas serão basicamente as mesmas que sempre utilizei, apenas com 

algumas  

pequenas modificações. 

Pendem em nome de quem vai ficar, independente do CNPJ que voces vão obter. 

 

Quando puderem deem o retorno. 

05/05/22, 16:33 - Joaquim Carvalhal: *Pensem 

05/05/22, 17:47 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

05/05/22, 18:13 - +351 916 298 740: Essa opção não é possível porque nas configurações da 

booking  

aceitamos cartões de crédito.  

Vou alterar essa configuração, aceitando somente cartões de débito e no prazo de uma semana 

posso  

aderir aos pagamentos via booking. 

 

Por agora, alterei a antecipação de pagamento para transferência bancária.  

Os hóspedes que já reservaram tenho que enviar um email a explicar que o pagamento vai ser 

feito  



somente no check in. 

Penso que assim já fica resolvido 

05/05/22, 18:18 - Joaquim Carvalhal: Nós na Booking não colocamos nenhum tipo de 

recebimento. 

Apenas que o Booking recebe por nós, 

 

Mas pelo menos o problema ja fica meio resolvido. 

05/05/22, 18:40 - +351 916 298 740: A booking só me deixa utilizar a forma de pagamento 

deles se eu  

mantiver por 60 dias a opção não aceito cartões de crédito.  

Após esses 60 dias eles contactam me para fazer parte dos pagamentos pela booking 

05/05/22, 18:41 - Joaquim Carvalhal: E então. Como ficam as coisas. 

05/05/22, 18:42 - +351 916 298 740: Então até fazer os 60 dias eu tenho transferência 

bancária, após os 60  

dias os pagamentos são feitos pela booking 

05/05/22, 18:42 - +351 916 298 740: E a única opção tendo em conta que não consigo ter 

máquina  

associada a um cnpj com conta bancária 

05/05/22, 18:43 - Joaquim Carvalhal: Mas a minha conta com o meu CPF . 

05/05/22, 18:44 - Joaquim Carvalhal: Não serve, tendo em conta que o meu nome tem um CNPJ 

05/05/22, 18:48 - +351 916 298 740: Não dá, eu liguei ao sr Sérgio da CIELO ele explicou que 

o cnpj tem que  

estar associado a uma conta bancária 

05/05/22, 18:49 - Joaquim Carvalhal: E voces não podem tentar outro tipo de maquina de 

pagamento, ue  

não faça essas exigencias. 

Salvo erro o Teteco de uma vez disse que tem várias. Só não me falou do CNPJ. 

05/05/22, 18:50 - +351 916 298 740: Nós compramos a Stone e não dá, a cielo contactou me e 

também não  

dá 

05/05/22, 18:51 - Joaquim Carvalhal: Mas sei que existe venedeor ambulante que tem estas 

maquinas e  

muito não devem ter CNPJ 



05/05/22, 18:52 - Joaquim Carvalhal: Já tentaram fazer pesquisas na Net. 

Tentem falar com o teteco se ele conhece alguma maquina que não peça CNPJ com conta bancaria 

05/05/22, 18:53 - +351 916 298 740: Então, eu consigo cobrar com o cartão físico, o hóspede 

estando aqui  

eu consigo fazer qualquer cobrança na máquina.  

 

Pagamentos à distância com os dados do cartão não é possível sem um cnpj associado a conta 

bancária (dá  

problema na booking com a configuração que estava). 

05/05/22, 18:55 - Joaquim Carvalhal: Entendi. 

Podia-se colocar o problema ao Itau sobre associar o meu CNPJ a minha conta. Sera que eles 

tem uma  

solução? 

06/05/22, 21:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/05/22, 21:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/05/22, 21:55 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/05/22, 21:56 - Joaquim Carvalhal: 2 banheiro 1600 foi 800 cada  

 

Da estalagem d caixa 400  

 

Total 2000 

 

O senho me depositou 1000 e agora mais 1600 total d 2600  

De nota d material deu 1270  

 

Confere se é isso  

 

Só resta para m receber 670 

06/05/22, 21:56 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/05/22, 21:56 - Joaquim Carvalhal: Boas Zandes, 

Acabei de fazer uma transferencia no valor de 720.00 reais para a sua conta e fica tudo pago. 



Coloquei mais 50quentinha ( o valor que faltava era 670 reais), para compensar a gasolina que 

voce gastou  

na sua bicileta nas comoras de materiais para a pousada. 

Fico muito agradecido pelo seu profissionalismo e fico mais contente em saber que voce continua 

a ser  

aquele bom gigante que eu conheci. 

Tudo de bom para si e peço que de um bom apoio aos meus netos se eles precisarem de voce. 

Um abç 

07/05/22, 14:36 - +351 916 298 740: Bom dia sr Joaquim já tem novidades da Thaiane? 

Precisamos falar  

com ela para fazer o novo contrato de estacionamento 

07/05/22, 15:17 - Joaquim Carvalhal: Podemos falar agora? 

07/05/22, 15:19 - Iniciou uma chamada 

07/05/22, 15:21 - Iniciou uma chamada 

07/05/22, 16:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/05/22, 16:13 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

07/05/22, 16:20 - Joaquim Carvalhal: Este é a copia do contrato que tenho minha disposição e 

como podem  

verificar esta assinado pelo Andre pai e por ela. 

 

Depois temos que conversar sobre o novo contrato a ser assinado entre mim e vocês. Como já 

dexiei em  

cima escrito, gostava de ver tudo resolvido ante da vossa abertura. 

 

Enquanto isso aguardo o vosso retorno sobre estes dois assuntos. 

07/05/22, 17:24 - +351 916 298 740: Boa tarde Thaiane tudo bem? Estou enviando mensagem 

porque vc  

preferiu fazer contrato do estacionamento diretamente connosco para não haver problemas e 

falhas de  

comunicação para Portugal, sendo assim lhe pergunto quando quer assinar connosco? 

Obrigada! 

07/05/22, 17:24 - +351 916 298 740: Oi Inês estou bem sim, obrigada.  



 

Na verdade nosso contrato já está feito, porém ambos assinamos, André (pai) e eu, mas como 

me parece  

que si perdeu, acho mais válido tratamos entre a gente, pq não podemos ficar sem esse 

documento. Não  

acha? 

07/05/22, 17:24 - +351 916 298 740: Me passa os dados pessoais de vocês, por favor 

07/05/22, 17:24 - +351 916 298 740: Também achamos melhor fazer o contrato entre nós. 

Os assuntos de vc com o sr Joaquim são diferentes dos assuntos connosco, mesmo sendo família, 

não  

misturamos as duas coisas. Aqui somos arrendatários tal como a Thaiane também era. 

Pedimos desculpa por alguma confusão e queremos manter um bom relacionamento com vc! 

Quais sais os dados que precisa? 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: Preciso  

Nome completo 

RG 

CPF 

Seu e do André ou somente de 1 não tem problema.  

 

Endereço de vcs se tiver outro que não seja a pousada 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: André Gama Cid Teixeira 

716.914.451-42 

RNM: F531488 

 

Inês da Cruz Pereira 

716.912.151-47 

RNM: F5678846 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: Tá certo 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: Obrigada 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: Faço envio para que vejam e marcamos p assinar 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: Combinado! Também queríamos falar com vc alguns 

problemas que  



podem surgir com os hóspedes em relação ao estacionamento e como podemos resolvê-los. 

07/05/22, 17:58 - +351 916 298 740: O endereço é da pousada esqueci de avisar 

07/05/22, 18:05 - +351 916 298 740: Pode me falar. Quais problemas podem surgir ? 

07/05/22, 18:05 - +351 916 298 740: Como sabe com a pousada cheia e com muito trabalho, 

mesmo com o  

nosso esforço, pode ficar complicado de controlar o portão. 

 

O hóspede pode deixá-lo aberto sem nós repararmos, qual vai ser a sua atitude em relação a 

isso?  

 

O hóspede pode chegar com música muito alta, vc vai se incomodar? 

 

Em algum problema/momento vc vai chamar a atenção dos nossos hóspedes? 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Inês essas coisas acontecem 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Mas nunca ocorreu de, hóspedes chegar com música alta 

moro ali a 4  

anos... Rs ?? 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Bom, estive com a pousada aurora e continuo no ramo de 

pousadas,  

nunca fiz e nunca farei isso 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Qualquer problema que tivermos 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Vamos nos falar 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Eu moro ali, se um dia eu fizer uma festa e atrapalhar a 

pousada por  

exemplo. Vc vai falar c meus convidados ou vai falar comigo p abaixar o som? 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: A única coisa que sei que vai acontecer é hóspedes deixar 

aberto, isso  

acontecia sempre e as câmeras ajudam a gente a vê quando está aberto. Só peso que tenham 

atenção  

maior na parte da noite por causa da segurança de todos 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Se eu vê aberto, vou fechar ... 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Ah e eu nunca coloquei placa escrito estacionamento 

pousada aurora  



por que sentia mais segurança assim, as pessoas passam e vê que ali só tem carro então eu não 

achava  

seguro, se quiserem colocar placa eu sugiro colocar algo como aquele símbolo de não estacione 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Ok é isso! Mas por favor sempre com compreensão tal 

como da nossa  

parte também vamos ser sempre compreensivos, há coisas que acontecem e não vamos conseguir 

controlar  

sempre tudo. 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: É a sua casa e pode fazer festas quando quiser, não 

falaremos com  

nenhum dos seus convidados acho isso falta de educação.  

No máximo, somente se acontecer algo grave da parte dos seus convidados falamos diretamente 

com vc. 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Ok é mesmo isso que precisamos, compreensão das duas 

partes,  

vamos ter atenção com o portão mas a probabilidade de acontecer é grande e durante a noite 

não somos  

nós que vamos estar aqui então pedimos por favor para não ficar chateada se acontecer 

07/05/22, 18:37 - +351 916 298 740: Em relação a placa estávamos pensando colocar uma, do 

lado de  

dentro, com o aviso para fechar o portão. Assim tentamos minimizar o problema 

07/05/22, 18:50 - +351 916 298 740: Perfeito 

07/05/22, 18:50 - +351 916 298 740: Estamos de acordo 

07/05/22, 19:21 - +351 916 298 740: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

07/05/22, 19:22 - +351 916 298 740: Sr Joaquim, estou a tentar ligar para o Itaú para perceber 

se a sua  

conta bancária pode ser associada ao cnpj.  

Para isso preciso do número da agência e da conta para confirmarem 

07/05/22, 19:27 - +351 916 298 740: Estamos a ter muitos cancelamentos por só aceitar 

transferência  

bancária 

07/05/22, 21:49 - Joaquim Carvalhal: Enviei esta pergunta a minha gerente de conta e quando 

tiver uma  



resposta eu informo vocês. 

 

Boa tarde. 

Abri uma empresa com CNPJ e pergunto se posso associar esta minha conta corrente a este 

CNPJ. 

AGuardo um retorno. 

Obg 

21:49 

07/05/22, 21:51 - Joaquim Carvalhal: A agencia é a de Paraty, 4841 

07/05/22, 21:51 - Joaquim Carvalhal: Conta 07456-2 

07/05/22, 22:22 - Joaquim Carvalhal:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

07/05/22, 22:22 - Joaquim Carvalhal:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

07/05/22, 22:22 - Joaquim Carvalhal: Bem, enquanto se aguarda o acontecer das coisas, vamos 

tentar  

colocar um pouco as ideias em ordem. 

 

1. O estacionamento: como já foi dito, coloco a vossa disposição o contrato assinado pela 

Thaiane e  

Andre pai ou se preferirem podem assinar diretamente entre vocês e Thaiane. 

2. Vou elaborar o mais rápido possível, o contrato de arrendamento da pousada para vossa 

análise e  

gostava que fosse assinado antes da vossa primeira hospedagem. O valor do aluguel a ser cobrado 

terá  

como base o que a Rosilda/Thaiane pagavam acrescido de 6% (o valor atual da taxa de inflação 

é de 2  

dígitos). A duração será de 6 meses, (maio até 30 novembro). Nesta data o valor será reajustado 

para mais  

4%. O que perfaz um reajuste total de 10%. Hoje em maio de 2022 a taxa deve estar perto dos 

10,80%. Mas.  

caso exista uma disparada na inflação devido as eleições de outubro próximo, o reajuste não 

será o que  



esta atras citado, mas sim a taxa que estiver á data.    

3. Neste contrato algumas clausulas serão alteradas e outras acrescentadas. 

4. O contrato ficará apenas no nome de um e o outro será fiador, juntamente com o Andre 

pai. Nesse  

caso aguardo que me indiquem um nome como arrendatário. 

5.  Não será cobrado a renda do mes de maio (proporcional) nem de junho. Apenas pagarão 

os  

valores de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Caso exista da vossa parte um bom 

cumprimento  

dos pontos contratuais e um bom relacionamento com todas as partes, poderá haver uma 

renovação de  

mais 1 ano e meio (maio de 2024).  Sem esquecer que o mes de abril serviu de transição, sem 

valores  

envolvidos. 

6. Não vi a proposta da Thaiane, nem vou ver, mas o que ela quiser pagar (ou devolver) de 

roupas e  

outras coisas, fica para vocês e eu assino que está tudo quitado. Ou seja. Os bens e valores que 

vocês  

conseguirem que ela vos pague em troca da minha assinatura,  dando tudo como quitado, é vosso. 

Quer  

seja 1 real, ou 10 reais ou 10 mil reais. Faço isso para que vocês possam se beneficiar de um bom  

relacionamento.  

7. Quanto ao paragrafo 6, pode se traçar outro cenário: que é; Caso ninguém diga nada, 

nestes  

próximos tempos, ela pode ficar quieta com receio que em qualquer altura receba uma carta de 

um  

advogado pedindo uma determinada verba indemnizatória. Desta forma ela não tenta fazer nada 

com esse  

receio. Mas a escolha é vossa. Eu prescindo de qualquer verba para mim e dou para vocês. 

8. Pretendo apenas que fique em meu nome o telefone fixo, cartão/número do celular da 

pousada, o  

fornecimento/abastecimento da água e eventualmente mais algum serviço que se mostre útil 

para a mina  

pessoa ou da Aurora. 



9. Quanto ao endereço do vosso CNPJ, vamos tentar falar com o Magarão da viabilidade de 

vocês  

ficarem com a morada na casa do Andre pai e o meu CNPJ/Alvará permanecer na pousada. Mas, 

vamos ver  

o parecer dele. Mas isso eu mesmo me encarrego de teclar com ele no nosso grupo da 

contabilidade. 

10. Necessito de saber quais contratos (Booking, Enel, águas, etc.) que estão com o meu 

CNPJ. 

11. A Roseli como estava programado, esta a vossa disposição para o arranque, conforme os 

dias que  

ela já combinou com vocês. Gostava de saber como esta essa marcação. 

12. Tendo em conta o ponto nº 3 e o nº 4, dou por encerrado o meu investimento na pousada 

Aurora.  

Todas as necessidades de investimento presentes e futuras, serão do vosso encargo, semelhante 

deveres  

dos anteriores arrendatários. 

13. Vai faltar mais um ponto ou outro, mas como estou de saída do Pouso para o Porto, quando 

eu  

chegar, eu complemento se for este o caso. 

14. Qualquer dúvida, digam e se houver algum ponto que não esteja bem claro, mais tarde 

podemos  

rever e alterar. Tanto da minha parte como da vossa. 

15. Caso seja possível a minha conta do Itaú agregar o meu CNPJ, podem contar com ela. 

16. Em caso de melhores esclarecimentos de algum ponto, deem o respetivo retorno. 

Até + 

08/05/22, 20:03 - +351 916 298 740: Boa tarde senhor Joaquim, estivemos a pensar e vamos 

deixar aqui o  

nosso raciocínio.  

 

 

1. O estacionamento vamos fazer contrato diretamente com ela, poupamos o sr Joaquim de 

problemas que  

podemos resolver. 



 

2. Em relação ao aluguer precisamos de saber valores concretos pf . Com o acréscimo das 

percentagens 6%  

até 30 de novembro e 10%.  

 

4. Esse ponto não entendemos bem. O contrato ficará em nome de 1 só e o fiador noutro ? Ou 1  

arrendatário e 2 fiadores ?  

 

5. O zandes ainda precisa de acabar o teto do quarto 4 que caiu por estar podre do vazamento 

das  

banheiras. O proporcional conta a partir do momento que as obras acabam certo?  

 

6. Em relação ao inventário não queremos fazer nós o acerto de valores porque a antiga 

arrendatária deve  

dinheiro à pousada e não achamos justo ficarmos com o dinheiro porque os estragos foram 

grandes. 

Só pedimos se possível, o inventário atualizado com as coisas que faltam. 

 

8. Em relação as contas em seu nome, tentamos colocar a água e não é possível, só com uma 

procuração,  

tem se ir lá o sales resolver. O cartão de celular é pre pago foi a Thaiane que deixou, não está 

relacionado  

com nenhum cpf ou cnpj, para fazer um em seu nome tem de ser o Sales também. 

 

9. O cnpj vai ser complicado para nos colocar a nossa empresa numa casa que não nos pertence, 

que está  

em muito mau estado e não podemos depender do Andre pai porque se algum dia ele quiser sair 

nós somos  

obrigados a arranjar um endereço novo e pagar pela mudança . Vamos pensar noutra solução pode 

ser?  

 

10. Associado ao seu cnpj mas em nosso nome como gerentes tem: a booking, cloudbeds 

(software de  



gestão de plataformas), agoda. Não criamos mais porque como estamos a resolver a abertura da 

nossa  

empresa, criamos novas contas já em nosso nome. 

 

11. A Roseli vem na segunda feira (amanhã) ajudar a orientar as duas funcionárias de serviços 

gerais. Vai  

dividir 3 dias em limpeza, 3 dias com a pousada aberta. Após esses dias pagamos à Roseli para 

nos continuar  

a ajudar. 

08/05/22, 21:13 - Joaquim Carvalhal: Sobre estes todos estes itens e duvidas postadas por 

voces, vou  

respondendo uma de cada vez e pode não ser tudo hoje, porque tenho que sair do Porto mais 

tarde. 

Vamos a com calma uma a uma. 

 

1. O estacionamento vamos fazer contrato diretamente com ela, poupamos o sr Joaquim de 

problemas que  

podemos resolver. 

_*Então fica combinado desta forma*_ 

08/05/22, 21:33 - Joaquim Carvalhal: 2. Em relação ao aluguer precisamos de saber valores 

concretos pf .  

Com o acréscimo das percentagens 6% até 30 de novembro e 10%.  

 

_*A Thaiane pagava até ao término do contrato R$ 7 869,00 (época baixa de abril a novembro) 

e na época  

alta (dezembro a março)  pagava R$ 9 778,00*_ 

_*Hoje a taxa de inflação está nos 2 dígitos, perto dos 11%._* 

_*Mas, neste contrato entre maio e novembro, vou colocar apenas+ 6% ou seja R$ 8 341,14._* 

_*A partir de novembro caso se faça a renovação do mesmo, como se prevê por mais 15 meses 

e não exista  

nenhuma turbulência por causa das eleições, será acrescida uma taxa de + 4%, sobre os valores 

das rendas  

vincendas._* 



 

_*Como exemplo: A Thaiane pagava nos meses de época alta (dezembro a março)  R$ 9 778,00, 

este valor  

passara a ser de R$ 10 779,27 e os restantes meses de época baixa passará a ser de R$ 8 

674,79_*. 

 

_*As atualizações das rendas serão sempre no aniversario das mesmas , Isto quer dizer que em 

dezembro  

de 2023, haverá outra atualização conforme os índices/taxas inflacionárias_* . 

_*Julgo que os valores estão corretos, mas se encontrarem algum erro, por favor digam._* 

08/05/22, 21:35 - Joaquim Carvalhal: 4. Esse ponto não entendemos bem. O contrato ficará em 

nome de 1  

só e o fiador noutro ? Ou 1 arrendatário e 2 fiadores ?  

*_O contrato fica em nome de um e mais dois fiadores. Sempre foi assim, mesmo com a Thaiane. 

Só passou  

a ser apenas de um fiador, após o falecimento do pai (padastro) dela, quando eu prescindi de o 

substituir.*_ 

08/05/22, 21:36 - Joaquim Carvalhal: 5. O zandes ainda precisa de acabar o teto do quarto 4 

que caiu por  

estar podre do vazamento das banheiras. O proporcional conta a partir do momento que as obras 

acabam  

certo?  

 

*O mes de maio e de junho, vocês não terão que pagar nenhum valor de renda para mim. Somente 

em  

julho até ao dia 10 até ao mes de novembro*. 

08/05/22, 21:38 - Joaquim Carvalhal: *Serve este valor como apoio para o vosso arranque na 

pousada  

Aurora.* 

08/05/22, 21:51 - Joaquim Carvalhal: 6. Em relação ao inventário não queremos fazer nós o 

acerto de  

valores porque a antiga arrendatária deve dinheiro à pousada e não achamos justo ficarmos com 

o dinheiro  

porque os estragos foram grandes. 



 

*Neste ponto só poderia tomar uma decisão diferente, se vocês não fossem meus familiares 

diretos.  

Entregaria o caso a um advogado e seria intentada uma ação judicial que levaria um par de anos 

a ser  

resolvida.* 

*Neste caso, prefiro entregar a vocês a decisão de negociarem com ela o que entenderem. Se 

acharem que  

devem receber algum valor e investir na pousada, em roupas ou outra carência que tenham, façam 

isso.* 

*Porem qualquer que seja a vossa decisão de cobrarem a ela ou não, desde já não apoio qualquer 

ação  

judicial contra ela, Porque isto envolveria testemunhas e outras pessoas, que não quero de todo 

causar  

qualquer incomodo. O Sales é um deles.* 

 

Só pedimos se possível, o inventário atualizado com as coisas que faltam. 

*Quanto a este vosso pedido, proponho que este novo inventário seja feito apenas no próximo 

mes de  

novembro, quando terminar este nosso contrato.* 

*Então será mais correto fazermos esta conferencia.* 

08/05/22, 21:57 - Joaquim Carvalhal: 8. Em relação as contas em seu nome, tentamos colocar a 

água e não  

é possível, só com uma procuração, tem se ir lá o sales resolver.  

*Ok. Falarei com ele.* 

 

O cartão de celular é pre pago foi a Thaiane que deixou, não está relacionado com nenhum cpf 

ou cnpj, para  

fazer um em seu nome tem de ser o Sales também. 

*Ok. Falarei com ele.* 

08/05/22, 22:03 - Joaquim Carvalhal: 9. O cnpj vai ser complicado para nos colocar a nossa 

empresa numa  



casa que não nos pertence, que está em muito mau estado e não podemos depender do Andre pai 

porque  

se algum dia ele quiser sair nós somos obrigados a arranjar um endereço novo e pagar pela 

mudança . 

 Vamos pensar noutra solução pode ser?  

 

*Claro, Mas, a minha proposta para o Andre Magarão, passara a ser em se fazer um contrato 

com vocês,  

nos mesmos moldes dos anteriores, mas o alvará da pousada deverá continuar em meu 

nome/CNPJ.* 

 

*Por isso a solução a priori será de vocês atuarem como arrendatários administradores, com 

cláusulas que  

definam quais as responsabilidades de despesas de cada parte (ARRENDADOR e 

ARRENDATÁRIO).* 

08/05/22, 22:09 - Joaquim Carvalhal: 10. Associado ao seu cnpj mas em nosso nome como 

gerentes tem: a  

booking, cloudbeds (software de gestão de plataformas), agoda. Não criamos mais porque como 

estamos a  

resolver a abertura da nossa empresa, criamos novas contas já em nosso nome. 

 

*Sem problemas. No contrato a ser apresentado a vocês já tem uma cláusula que concede o 

prazo de 60  

dias para estes tratamentos de mudança de CNPJ* 

08/05/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: 11. A Roseli vem na segunda feira (amanhã) ajudar a 

orientar as duas  

funcionárias de serviços gerais. Vai dividir 3 dias em limpeza, 3 dias com a pousada aberta. Após 

esses dias  

pagamos à Roseli para nos continuar a ajudar. 

 

*Com a Roseli, podem ficar a vontade e não continuarem com ela. Foi isso que ficou tratado.  Não 

existe  

mais nenhum compromisso.  

Mesmo que dispensem ela, e quiserem lhe fazer uma  proposta para fazer apenas folgas e outras  



coberturas de datas que vocês precisem de se ausentarem, ela irá aceitar na mesma.* 

*Fiquem a vontade.* 

08/05/22, 22:25 - Joaquim Carvalhal: _Outra coisa,_ 

_Faltou apenas acrescentar que os meus investimentos na pousada Aurora, cessaram e a partir 

desta data,  

vocês ficam abrangidos pelas mesmas clausulas e deveres dos anteriores arrendatários ._ 

 

*Por isso as minhas duas concessões-* 

_1ª- A entrega dos eventuais direitos de receber ou não, alguma quantia da Thaiane relacionada 

com bens  

do inventário._ 

_2ª- A não cobrança parcial domes de maio e a totalidade do mes de junho._ 

 

* A segunda valor é garantido. A primeira concessão é escolha vossa.* 

_Mas ambas, representa um bom capital de giro ou fundo de maneio que vai permitir vocês 

navegarem “de  

boa” na gestão a pousada Aurora._ 

08/05/22, 22:27 - Joaquim Carvalhal: Caso exista algum ponto por esclarecer ou tenham alguma 

proposta  

ou contra proposta, fiquem a vontade para retornar. 

09/05/22, 07:37 - Joaquim Carvalhal: *Um adendo ao Ponto 6* 

Caso resolvam negociar com a Thaiane valores do inventário, eu posso informa-la dessa minha 

decisão  de  

ceder para vocês as negociações e respetivas verbas acordadas. 

Podem até negociar que esta verba possa ser abatida ao valor mensal da renda do 

estacionamento 

Quando receber de vocês o *Ok* de entendimento com ela, que esta tudo certo, eu envio para 

a Thaiane,  

um documento dando como terminado e conferido. 

Até + 

09/05/22, 13:32 - +351 916 298 740: Bom dia sr Joaquim ! 

Ok ficamos esclarecidos 



 

6. Entendo mas não vamos voltar atrás na decisão , até porque a proposta que ela tinha de dar 

240R$ não  

cobre nem de perto o que falta e preferimos não assumir essa responsabilidade porque vai faltar 

no  

inventário em novembro assim como os outros itens. 

09/05/22, 13:38 - Joaquim Carvalhal: 4Ou seja. 

Encerramos estas negociações de inventario com a Thaiane. É isso? 

09/05/22, 13:41 - Joaquim Carvalhal: Fiquei confuso. 

09/05/22, 13:50 - +351 916 298 740: Então, a Thaiane fez uma proposta de cobrir o valor dos 

itens que  

faltam com o que ela deixou a mais na pousada, o problema é que o que ela deixou a mais está 

estragado e  

tem de ser substituído.  

Não é uma boa negociação da nossa parte aceitar a proposta dela.  

Teríamos que lhe mostrar tudo o que vamos ter que substituir( almofadas mofadas e encardidas, 

lençóis  

com buracos, toalhas amarelas, protetores de colchão rasgados) mostrar a conta final e tentar 

que ela  

pagasse.  

 

Não queremos problemas com ela, foi por isso que separamos os assuntos.  

Estamos nas últimas semanas de preparação da pousada, não temos tempo para problemas sem 

resolução. 

Não queremos a responsabilidade de decidir uma negociação desta amplitude. 

Da nossa parte sim podemos encerrar 

09/05/22, 13:55 - Joaquim Carvalhal: ótimo. 

So para deixar claro 

 Mesmo que eu avance (ou avançasse) com alguma queixa judicial, ela vai descontar em vocês. 

Esse é o motivo para eu ficar quieto. 

E como vocês, também querem isso.  

Ponto final. 



 

Vou apenas retira-la da WhatsApp, para fechar esta página do livro.   

 

Ate+ 

09/05/22, 15:01 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/05/22, 17:42 - Andre Neto: Bom dia. Hoje o Zandes vem cá de novo, a caixa de água durante 

a noite  

estava a transbordar água. Ele vem hoje ver o que está mal feito pra tentar corrigir 

10/05/22, 17:50 - Joaquim Carvalhal: Deve ser falta de uma afinação na boia. 

10/05/22, 19:44 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

10/05/22, 19:51 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

10/05/22, 20:35 - ?Andre Neto iniciou uma chamada 

10/05/22, 20:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/05/22, 20:38 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/05/22, 20:40 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

10/05/22, 21:22 - +351 916 298 740: O Xindoca passa aqui amanhã para ver a bomba 

11/05/22, 07:50 - Joaquim Carvalhal: *Explicação das instruções dos Registros de Agua Fria e 

Água Quente.* 

Esse retorno que existe da água que provoca o funcionamento direto da bomba pressurizadora, 

pode não  

ser nenhum vazamento, mas sim um retorno na própria tubagem existente e que mias tarde joga 

para fora  

das caixas que estavam no porão, ou mesmo nesta caixa nova que foi instalada. 

Este manual explica tudo e se os tubos de água fria e quente (que estão na rouparia) ainda 

tiverem a  

numeração,  com calma vocês podem testar tubo por tubo, abrindo ou fechando um registo de 

cada vez. 

Este sistema funcionou durante anos e se deixou de funcionar ainda no tempo da Thaiane, é 

porque os  

procedimentos escritos nesta folha, não eram seguidos. 

A maior atenção deve ser dada a partir dos registo/canos n- 10 até ao nº 17. 

Se tiverem em atenção tem 3 canos que trazem água direta da rua. o nº 15, 16 e 17. 



Pode ser aqui um dos ocos dos problemas. 

Mas sem tentarem ver cano por cano ou registo por registo, será muito difícil identificarem a 

origem do  

problema. 

Porque toda a tubagem da pousada era externa mesmo dentro do porão o uqe facilita ver se 

existe algum  

vazamento ou não. 

12/05/22, 13:24 - +351 916 298 740: Bom dia sr Joaquim, falei com o Itau e não dá para vincular 

uma conta  

de cpf a um cnpj. O único que pode associar é o senhor e tinha que abrir uma nova conta 

12/05/22, 13:34 - +351 916 298 740: A solução que me deram foi que o sr Joaquim pode abrir 

uma conta  

pelo computador, num banco online, associada ao seu cnpj e não precisa de se dirigir a nenhum 

banco.  

 

Se não for possível continuamos com as transferências bancárias e quando tivermos o nosso cnpj 

abrimos  

uma nova conta. 

12/05/22, 14:01 - Joaquim Carvalhal: Essa conta on line posso fazer no sentido de ser útil para 

vocês. 

Mas, primeiro gostava de saber se o Magarão tem alguma sugestão sobre qual banco é o mais 

vantajosos  

ou mais seguro ou mais credivel. 

Voces podem tentar saber isso com ele? 

12/05/22, 14:02 - +351 916 298 740: Eu estou a falar com ele agora, ele não está em paraty 

mas vou tentar  

saber com ele 

12/05/22, 14:02 - Joaquim Carvalhal: Ok 

12/05/22, 14:04 - Joaquim Carvalhal: Pergunte se banco digital é o mesmo que banco on line. 

12/05/22, 14:04 - +351 916 298 740: Ok 

12/05/22, 14:07 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

12/05/22, 14:08 - +351 916 298 740: Isso. São a mesma coisa. 



12/05/22, 14:09 - +351 916 298 740: Banco online digital são a mesma coisa, o banco que usam 

e o nubank 

12/05/22, 14:11 - +351 916 298 740: xxxxxxxxxxxxxxx 

12/05/22, 14:11 - +351 916 298 740: Thaiane 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Bom dia Thaiane tudo bem?  

Vc me sabe dizer quando vamos assinar o contrato tendo em conta que tenho que fazer o 

pagamento a  

você até o dia 15 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Oi Inês 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Bom dia 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Em breve, creio que até segunda 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Vou tentar adiantar para refazer o nosso contrato, 

lembrando que já  

foi feito e assinado só que em nome do Joaquim e ele não me devolveu 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Mudando de assunto, a placa foi entregue ficou bem bonita. 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: thaianedsdutra@gmail.com 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Está no drive do email da pousada 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Ok eu vou procurar e enviar pra vc 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Sim eu sei, mas gostaríamos de ter o novo contrato 

assinado por nós  

para fazer o pagamento e ficar tudo certinho com vc 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Sim Inês eu sei, é melhor mesmo.  

 

Mas Joaquim não me devolveu o contrato então tô aguardando ele me responder 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Mas tbm to fazendo o nosso enquanto isso 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Preciso que me devolva para anularmos entende? 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: Fale c ele, veja com André que também assinou na data 

junto c senhor  

Sales. 

12/05/22, 14:12 - +351 916 298 740: xxxxxxxxxxxxx 

12/05/22, 14:13 - +351 916 298 740: Sr Joaquim isso de anular o contrato é verdade?  

Como tenho o contrato poderia enviar para ela mas não sei até que ponto nos pode prejudicar. 



É melhor esperar que ela faça o novo? 

12/05/22, 14:24 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/05/22, 14:28 - Joaquim Carvalhal: Podem ligar agora. para se falar sobre a Thaiane ?? e o 

Nubank?? 

12/05/22, 14:29 - +351 916 298 740: Sim 

12/05/22, 14:29 - ?+351 916 298 740 iniciou uma chamada 

12/05/22, 15:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/05/22, 15:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

12/05/22, 15:42 - +351 916 298 740: Perfeito Inês.  

É bom que ele mande para que a gente anule ele, e rasgue juntas....  

 

 

O nosso faremos como esse seguindo a data antiga só mudando o nome de vocês. 

12/05/22, 17:46 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Vou depois falar com o Sales para liberar o contrato para vocês. Devem dar uns dias para 

poderem dizer  

que ele foi expedido via DHL express que demora em torno de 72 horas. 

 

Entretanto vou deixar aqui um link sobre o assunto de sublocação. 

https://zeres.jusbrasil.com.br/artigos/583124290/lei-de-locacao-sublocacao-e-deveres-das-

partes 

12/05/22, 20:50 - +351 916 298 740: Sr Joaquim só para o atualizar sobre a situação da água. 

 

O sr Xindoca veio cá, a bomba está ok. Tem um cabo elétrico que controla se a caixa tem água 

ou não, se  

não tiver água ele desliga a bomba automaticamente para não queimar. O zandes quando 

substituiu a caixa  

de água la de baixo não ligou o cabo à caixa nova então ele assumiu que não tinha água e desligou 

a bomba.  

O Xindoca já me colocou a bomba a funcionar, só é preciso que o zandes amanhã pegue no cabo 

elétrico  

que está no porão e que ligue à caixa de água nova, para não correr o risco de queimar a bomba 

caso falte  



água. 

 

Não está a haver retorno da água para a caixa, o problema da caixa transbordar é a boia.  

 

Ele vai fazer uma manutenção numa peça da bomba que está deslizando e faz com que a água 

ande às  

voltas dentro da bomba e perde pressão, é por isso que está sempre a fazer barulho. 

 

O zandes amanhã vem fazer a ligação da água da rua para a caixa e o sr Xindoca vem amanhã 

também abrir  

a bomba e fazer manutenção. Para já estamos mais tranquilos penso que o problema da água vai 

ficar  

resolvido! 

12/05/22, 22:00 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Mas voces quando identificarem todos os canos e reistos que tem na lavandeira, terão todos os 

problemas  

de abastecimento resolvidos. 

O mesmo se passa com a parte eletrica dos disjuntores. 

 

O processo é simples. 

1º- desligar/fechar todos os registros que estão no corredor da rouparia, mas deixar a bomba  

pressurizadora ligada. 

2º- Depois abrirem todas as torneiras existentes na pousada, mantendo os registros fechados. 

3º- Deve ficar uma pessoa junto a estes registros e tendo todas as torneiras abertas, ligar um 

registo e outra  

pessoa deve dar uma volta completa na pousada para ver onde sai água.  

4º- Nos pontos que sair água deve identificar o cano/registo com um nº e quais as torneiras que 

ele  

abastece. 

5º - Repetem esse procedimento em cada tubo/registro e terão uma maoa atualizado de todo o 

circuito da  

pousada. 



6º - No final não deve divergir muito do sistema inicialmente instalado. 

 

Na parte elétrica, podem fazer o mesmo. 

1º- Desligam todos os disjuntores existentes no corredor da rouparia. 

2º. Depois ligam todos os interruptores das lâmpadas da pousada e devem também ligar 

ventiladores e os  

abajur das mesinhas de cabeceira as tomadas existentes. 

3º- Depois ligam um disjuntor de cada vez e vão verificando onde é que as luzes, ventiladores e 

abajur são  

acionados. 

4º- Colocam um nº em cada disjuntor e o setor que ele abastece. 

 

Se vocês fizerem isso, com a agua e luz, com um dispêndio de tempo de 1 hora no máximo, terão 

um  

controle logístico nas manutenções que normalmente "empresários" estilo Thaiane desperdiçam. 

 

A opção é vossa. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Outra coisa. 

Ja enviei para o Sales uma mensagem para que entregue o contrato para vocês. 

Como também o alertei para o estilo da Thaiane e da minha vontade em não querer mias conversa 

com ela. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Conto esta semana ter o contrato para a pousada aurora para a vossa analise. Continuo a aguardar 

uma  

resposta do Magarão sobre as perguntas que fiz. 

Mas, um dado é certo. 

Devem pensar numa alternativa de endereço para o vosso CNPJ que não seja na pousada Aurora  



Eu desconhecia que cada endereço só pode ter um CNPJ e desta feita não tenho outra opção. 

 

No resto, mandem sempre. 

12/05/22, 22:15 - +351 916 298 740: Sr Joaquim desculpe a pergunta, não leve a mal mas pode 

nos  

esclarecer do motivo pelo qual não podemos ter o nosso cnpj na pousada como todos os 

arrendatários  

tiveram oportunidade de ter? 

 

Nós estamos a procurar uma casa e daria para colocar la o nosso cnpj mas ficamos sempre com 

o prejuízo  

de ter que trocar o endereço do cnpj sempre que tivermos que trocar de casa. 

12/05/22, 22:29 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Eu já respondi a esta vossa questão. 

Mas volto a colocar o porque. 

Sem problemas. 

 

Como já tinha dito, somente quando pedi o CNPJ para mim é que vi que não podia ser na pousada 

Aurora,  

porque a Thaiane tinha la o CNPJ dela.  

Eu desconhecia que cada CNPJ só pode ter um endereço ou melhor. Um endereço não pode ter 

dois CNPJ  

diferentes. 

Neste caso, eu apenas tenho a pousada Aurora como endereço.  

Não tenho outra escolha. 

 

Por isso pedi ao Magarão para estudar um enquadramento em que um novo contrato de 

arrendamento  

tenha em consideração o meu CNPJ, indeodendente da pessoa que vai arrendar o fundo de 

comercio da  

pousada Aurora.. 

 



Caso eu soubesse deste impedimento eu teria usado a mesma condição para o Teteco e Thaiane. 

 

Não tem nada a haver com vocês.  

 

Mas isto ja tinha sido citado, basta verem para tras as mensagens trocadas. 

 

Tanto que voces tem o endereço do Andre pai. Não necessitam de arranjarem uma outra casa. 

Quanto a terem de trocar sempre de endereço quando mudam de casa, julgo que é um problema 

que afeta  

uma enormidade de empresários brasileiros e mais concretamente paratienses.  

 

Por isso é que quero ouvir o Magarão, mas como ele disse, esta muito atarefado por causa do IR 

(Imposto  

de Renda) e ainda não retornou. 

12/05/22, 22:46 - Joaquim Carvalhal: Só para reforçar o motivo que me leva a tomar esta media, 

foi  

colocada no grupo. # Contabilidade Pousada a consideração do Magarão nesta segunda. Feira,  

"Bom dia, Andre Magarão. 

 

Existe uma situação que gostava de colocar a sua consideração. 

 

Como já lhe tinha dito, pretendia deixar o meu CNPJ ativo e surge uma questão relacionada com 

o endereço  

do mesmo-. 

Eu desconhecia por completo que em cada endereço só pode existir uma firma/CNPJ" (...) 

12/05/22, 22:51 - +351 916 298 740: Ok já entendemos obrigada.  

Vamos arranjar solução 

12/05/22, 23:17 - Joaquim Carvalhal: Vocês tem uma solução a custo zero e bem rápida. 

A morada do Andre pai. 

Serviu para o meu CNPJ e se falar com o Magarão deve servir para voces. 

Basta o meu CNPJ sair de lá e da espaço para o de voces, caso seja isso que escolham. 

13/05/22, 16:47 - Joaquim Carvalhal: Boas. 



Uma vez que o Sales já entregou o contrato do estacionamento é só para acrescentar que 

independente de  

rasga-lo ou não, o mesmo só teria valor com a minha assinatura e o devido reconhecimento 

notarial. 

13/05/22, 16:48 - +351 916 298 740: Boa tarde, sim eu disse à Thaiane o mesmo, que não estava 

assinado e  

que não tinha qualquer valor mas ela quer rasgar na mesma 

17/05/22, 15:20 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

17/05/22, 18:14 - +351 916 298 740: Parabéns Sr Joaquim ?? 

17/05/22, 18:15 - Andre Neto: Parabéns vo ???? 

17/05/22, 22:41 - Joaquim Carvalhal: ???????????? 

18/05/22, 08:09 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

18/05/22, 13:52 - +351 916 298 740: Bom dia! 

Ela enviou para nos também mas não lhe respondi sobre isso. 

Era bom fazer acordo com ela em relação as roupas porque gastamos para cima de 2.000R$ em 

roupas que  

faltavam e mesmo assim continuam a faltar porque não temos dinheiro para investir. 

 

O problema aqui é negociar com ela, temos a certeza que vai ficar mau ambiente outra vez e não 

queremos  

isso neste momento 

18/05/22, 15:12 - Joaquim Carvalhal: Sobre a Thaiane, a decisão é vossa. 

 

Digam o que querem fazer. 

18/05/22, 15:13 - Joaquim Carvalhal: Como ja tinha dito para voces, não tenho mais nada a 

discutir com a  

Thaiane. 

18/05/22, 15:31 - +351 916 298 740: Sr Joaquim falei agora com o André e hoje vamos assinar 

o contrato  

com ela, o que ela quiser dar nós aceitamos, já é uma ajuda mas vamos ficar a perder na mesma 

18/05/22, 15:35 - Joaquim Carvalhal: A decisão é vossa e respeitarei. 

A Thaiane deixou de ter qualquer credibilidade. 



Dificilmente ela deixara de causar problemas a vocês.  

Por isso deleguei a vocês esta resolução. 

18/05/22, 15:37 - +351 916 298 740: Ok vamos conversar com ela hoje e damos notícias 

20/05/22, 16:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:30 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

20/05/22, 16:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

21/05/22, 00:05 - +351 916 298 740: A thaiane veio cá hoje, já fizemos o contrato com ela está 

tudo ok. Em  

relação ao inventário ela só trouxe algumas almofadas, lençóis, bocas do fogão mas como ambas 

temos  

muitos hóspedes combinamos que quando eu conseguir contar e ver o que falta digo-lhe e ela 

transfere o  

dinheiro para nós. 

21/05/22, 07:44 - Joaquim Carvalhal: Otimo. 

Devem pedir as verbas que acharem que tem direito. Por isso eu abdiquei de as reclamar para 

mim. 

Tentem chegar a um acordo com ela. Eu de minha parte encerrei qualquer tipo de conversa ou 

negociação  



com ela. Caso voces não se entendam, terei que acionar um advogado para que faça a 

intermediação das  

negociações do inventário com e D. Rosilda, ultima responsável pelo contrato da pousada-. 

 

Que tenham uma boa entrada na pousada Aurora.  

Logo que eu possa vou enviar uma cópia do contrato para voces analisarem e depois tratar de se 

colocar as  

assinaturas. 

Qualquer coisa mandem. 

21/05/22, 09:26 - Joaquim Carvalhal: Ainda sobre o contrato. 

Preciso de uma morada do De e Ines, que não seja a da pousada. 

Pode ser a do Andre pai ou mesmo o endereço da vossa casa que alugaram. 

Ate+ 

21/05/22, 16:06 - +351 916 298 740: Boa tarde Sr Joaquim 

A morada da nossa casa é: 

Rua dos Tucanos, 424, casa 2. 

21/05/22, 20:39 - Joaquim Carvalhal: Preciso do nº do RNE e do CPF do Andre pai. 

Obrigado 

22/05/22, 01:18 - +351 916 298 740: Boa noite sr Joaquim desculpe a hora, estamos neste 

momento sem  

água quente, o Boiler não dá conta dos 8 quartos. 

22/05/22, 01:19 - +351 916 298 740: Ontem funcionou bem, hoje deixou de funcionar 

22/05/22, 08:19 - Joaquim Carvalhal: Resta ao Xindoca ligar as caldeiras/esquentadores ao 

sistema de agua  

quente da pousada, como estava anteriormente. 

22/05/22, 12:47 - +351 916 298 740: Pois… é o que nós vamos mandar fazer. Ele tinha dito que 

dava conta  

de todos os quartos e ontem já disse que afinal não 

22/05/22, 13:09 - Joaquim Carvalhal: Na altura que falei com ele, não quis aprofundar o assunto, 

visto ser o  

único técnico em Paraty, capaz de fazer algo nessa instalação e para não entravar a vossa 

abertura da  



pousada. 

Mas, dentro dos meus conhecimentos básicos, esse boiler (termoacumulador) funciona como um  

acumulador térmico que mantem a água quente (por uma resistência elétrica) depois de a 

receber das duas  

caldeiras.« a gás. 

Mais ou menos esse sistema deve funcionar, da seguinte forma.  

Quando as torneiras de agua quente da pousada são abertas, as primeiras aguas saem deste 

boiler, porem  

se o consumo for continuo e baixar o nível de agua quente dentro do boiler, as 2 caldeiras injetem  

diretamente agua quente para abastecer o caudal solicitado destas torneiras. 

E assim a agua quente sai de forma continua até que o gás acabe ou as válvulas de seguranças 

das caldeiras  

façam o bloqueio. 

22/05/22, 13:19 - Joaquim Carvalhal: Outro fator a levar em conta será o seguinte, 

8 suites cheias de hospedes (casais sem filhos), pode corresponder a 16 banhos. 

Calculo de xonsumo de agua de cada banho 

Banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Se 

fecharmos o  

registro, ao se ensaboar, e reduzimos o tempo para 5 minutos, o consumo cai para 45 litros. 

23/05/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/05/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/05/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: Só mais tarde e que posso olhar esse esquema. 

Estou na rua 

23/05/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: Ah ok obrigada 

23/05/22, 19:48 - Joaquim Carvalhal: Vou encaminhar estes emas para o nosso grupo e respondo 

la. 

23/05/22, 19:49 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

23/05/22, 19:49 - Joaquim Carvalhal: Sr Joaquim ele diz que quando acabar a água quente do 

boiler eu  

tenho que desligar o registro do boiler (vermelho) e ligar o registro do dos aquecedores 

(amarelo) porque  

está ligado direto, ou ligo um ou outro. É verdade? Não ha forma de ir dos aquecedores 

diretamente para o  



boiler sempre ? 

23/05/22, 20:21 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

23/05/22, 20:23 - Joaquim Carvalhal: O que voce pergunta "Não ha forma de ir dos aquecedores  

diretamente para o boiler sempre ?",  

Provavelmente sim, ou quase de certeza sim, Mas requer a intervenção de um técnico 

recomendado pela  

Orbis. 

Isto porque. 

Se a agua da rua tivesse pressão suficiente, a ligações seriam bem mais simples. 

Porem, como tem que existir a intervenção de uma bomba pressurizadora para fornecer pressão 

para as  

aguas frias e aguas quentes, o "pulo do gato " esta ai, ou seja, Esta automatização que a Ines 

fala deve estar  

da forma que uma ou duas bombas de pressurização deve atuar. Julgo que é possivel fazer esta  

pressurização apenas com uma, montada logo no início da captação deste deposito/cais grande 

que foi  

recentemente instalado. 

Depois para que o sistema funcione automático, entre o boiler e as caldeiras, deve exisitr um 

controlador  

de bomba presurizadora, semsor de temperatura e termostato.  Falta a ligação de um vaso de 

expanção. 

Por isso, resta saber o seguinte. 

Se voces ligarem diretamente a caldeira de aquecimento de agua abastecendo os pontos de agua 

quente,  

quanto tempo vai aguentar este abastecimento. 

Tentem fazer o seguinte teste. 

Liguem a caldeira direta sem passar pelo boiler, depois abram os chuveiros só com agua quente 

de todas as  

suites. 

Com a ajuda de mais umas duas a três pessoas, façam o monitoramento de todos estes chuveiros  

cronometrando o tempo de duração desta agua quente. 

Neste monitoriamente deve ter o cuidado de sentir de no andar de cima a agua é mais quente 

do que no de  



baixo. 

 

Dependendo do tempo de demora, voces podem ter uma ideia se o sistema de uma caldeira 

resolve ou não. 

Façam isso e depois digam-me quais os dados que voces conseguiram coletar. 

23/05/22, 21:06 - +351 916 298 740: Ele explicou que como tem que ter uma bomba os 

aquecedores não  

conseguem esquentar tanta água com tanta pressão ao mesmo tempo, tinha que haver uma 

retenção de  

água para terem tempo de aquecer 

23/05/22, 21:08 - +351 916 298 740: Disse que a única solução era ter outro boiler porque a 

quantidade de  

água que ele tem não chega para tantas pessoas.  

Dá para desenrascar com o aquecedor caso acabe a água quente do boiler mas mesmo assim não 

dá para  

muitas pessoas utilizarem ao mesmo tempo 

23/05/22, 21:11 - +351 916 298 740: Sempre que tivermos a pousada cheia vai haver esse 

problema,  

acredito que no verão nem tanto porque não utilizam tanto a água quente mas neste momento 

faz muito  

frio e a quantidade de água quente consumida é muito grande 

23/05/22, 21:12 - +351 916 298 740: Nem os painéis solares iriam resolver porque a quantidade 

retida no  

boiler seria a mesma 

23/05/22, 21:13 - Joaquim Carvalhal: Tentem fazer o teste que é sugeri em cima. 

Sem estes resultados VCS não conseguem ter uma linha de ação 

23/05/22, 21:15 - +351 916 298 740: Ok, quando tivermos menos hospedes na pousada e as 

camareiras  

para ajudar a cronometrar vamos fazer isso 

23/05/22, 21:27 - Joaquim Carvalhal: Sem fazer este procedimento, não se terá a certeza de 

nada. 

Depois será mais simples de se avaliar. 

Ate+ 



23/05/22, 22:20 - Joaquim Carvalhal: Entretanto vou deixar aqui, alguns técnicos 

recomendados pela Orbis  

do Brasil, fabricante das caldeiras, em cidades próimas a Paraty. 

https://orbisdobrasil.com.br/ 

https://orbisdobrasil.com.br/revendas/page/2/ 
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04/06/22, 23:52 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

04/06/22, 23:52 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

04/06/22, 23:52 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

04/06/22, 23:53 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

04/06/22, 23:53 - +351 916 298 740: Chove em 2 suites  

Uma na casa de banho 

Outra em dois pontos do quarto 

04/06/22, 23:54 - +351 916 298 740: Boa noite Sr Joaquim, podemos enviar para o Almir para 

ele vir  

resolver tendo em conta que colocou o telhado novo para não acontecer este problema? 

04/06/22, 23:54 - +351 916 298 740: Desculpe a hora, obrigada! 

04/06/22, 23:57 - Joaquim Carvalhal: Claro. 

Mas pode ser alguma telha quebrada ou deslocada com o vento. 

Uma olhadela pelo Zandes seria bom. 



04/06/22, 23:59 - Joaquim Carvalhal: Caso ja tenha chovido bastante depois da aplicação do 

forro, é muito  

provável que tenha havido a tal deslocação. 

Tentem o Zandes, mas colocaro problema ao Almir, não se perde nada. 

11/06/22, 16:25 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

11/06/22, 16:28 - +351 916 298 740: Itens em falta do inventário: 

 

13 fronhas 

6 toalhas 

4 cortinas porta 

15 copos de água 

1 espremedor de alho 

1 porta guardanapos  

3 bandejas 

11/06/22, 16:30 - +351 916 298 740: De resto está tudo a correr bem na pousada, a firma do 

André já foi  

aberta o sr magarao vai passar aqui na segunda feira para explicar os próximos passos 

11/06/22, 17:32 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Folgo em saber que tudo está bem. 

Quanto a Thaiane, dou o assunto por encerrado. Como já tinha falado com vocês, fui concedendo 

várias  

benesses para ela, quando ainda estavam aqui, para que fosse mais suave a vossa relação. 

Respeito a vossa posição em aceitar o que ela propõe.  

Digo apenas que se os novos arrendatários não fossem vocês, a minha posição seria outra. 

Completamente  

diferente. Claro que lhe daria um prazo razoável, para ela ressarcir dos valores em falta no 

inventário. Findo  

este prazo, resolveria as coisas a minha maneira. Sem grandes esforços. 

Quanto a firma pronta do André neto, é mais uma etapa conseguida, folgo em saber. Gostava 

que todos os  

contratos existentes no meu CNPJ, fossem transferidos para o novo vosso CBPJ.  

Pedirei ao Andre Magarão que seja diligente nestes tramites. 



Como já tinha dito, apenas o contrato da água deverá passar para o meu CNPJ, Pode ainda ser 

mais outro,  

mas neste momento este deve preencher as minhas necessidades. 

Sobre o andamento do movimento de hospedes da pousada, apesar de vocês não terem dado 

notícias,  

acredito que por estram muito absorvidos pelo início dos trabalhos, sei que o mesmo vai muito 

bem. Outra  

coisa não seria de esperar, tendo em vista sempre foi um sucesso na gestão de anteriores 

arrendatários 

Quando em cima disse ser sabedor do vosso bom movimento de hospedes, eu colho estas 

informações  

diretamente na consulta da pousada Aurora no Booking. Isto porque, como as reservas são 

diretas,  

eternamente consegue-se controlar a taxa de ocupação. 

Mesmo agora antes de responder a este email, consultei a pousada Aurora e consta que hoje e 

amanhã  

estão cheios, e na segunda neste momento tem já 5 aposentos vendidos. E, diga-se de passagem, 

que para  

inverno em Paraty, vocês estão muito bem. 

Isto só vem reforçar aquela máxima que lhes falei, quando ainda estavam aqui. O vosso maior ou 

menor  

lucro, vai resultar de uma boa gestão de custos, Nomeadamente na rubrica “Manutenção Geral”. 

Mudando de assunto, conto fazer o nosso contrato de arrendamento de fundo de comercio e 

enviar para  

vocês, tão logo tenha o nº  do alvará da Prefeitura. 

Uma pergunta. Em que nome/arrendatário fica o contrato? 

Mandem sempre. 

11/06/22, 20:57 - +351 916 298 740: Sim!! Tem muitos eventos na cidade então chama muitas 

pessoas!!  

Principalmente agora depois da pandemia as pessoas querem aproveitar. 

 

Para já está a correr muito bem temos tido muito bom Feedback dos hóspedes, claro que a 

pousada não  

está em perfeitas condições mas temos conseguido dar a volta ?? 



 

A empresa está em nome do André porque ainda não tivemos tempo de ir a polícia federal buscar 

o meu  

cartão definitivo então é melhor ser o André como arrendatário. 

11/06/22, 21:39 - Joaquim Carvalhal: Ok. 

Em cima quando digo "reservas são diretas, eternamente consegue-se controlar a taxa de 

ocupação." 

Queria dizer "externamente" a tecla do  *X* do meu velhinho portátil está bichada, 

22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: Bom dia! 

O Sr. tem os arquivos em formato DWG (AutoCAD)?  

Se tiver o custo de projeto cai pela metade. Ou seja, com este arquivo eu não precisarei ir fazer 

o  

levantamento no local e fica para desenhar somente a parte do projeto de AVCB. 

22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: Então, fica na seguinte situação: 

1 Com o DWG  

Processo 6000 

Projeto AVCB 3800 

Taxas 300 

TOTAL 10100 

 

2 sem o DWG 

Processo 6000 

Levantamento+Projeto AVCB 7700 

Taxas 300 

TOTAL 14000 

22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: Vou analisar bem estes números, porque se trata de uma 

quantia  

considerável. 

Entretanto fica desde já o meu obrigado. 

22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: Perfeito 



22/06/22, 12:21 - Joaquim Carvalhal: Estou a disposição e podemos negociar 

22/06/22, 14:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

22/06/22, 14:10 - +351 916 298 740: Na altura também enviei para o magarao 

22/06/22, 14:10 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

22/06/22, 14:13 - +351 916 298 740: Tem aqui todas as exigências, o arquitecto só tem que 

fazer igual. Com  

este documento ele não faria um valor mais barato? 

22/06/22, 14:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

24/06/22, 13:22 - +351 916 298 740: Bom dia Sr Joaquim tudo bem? 

Estou a enviar mensagem para perguntar se a data do nosso pagamento do aluguer da Pousada 

pode passar  

para o dia 15. Recebemos da booking até ao dia 15 e era mais fácil para nós fazermos a pagamento 

nesse  

dia se for possível claro 

24/06/22, 13:46 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Vou fazer a mudança na data constante no contrato. Julgo que faço o envio do mesmo até este 

domingo  

para a vossa analise quando aceito a posterior assinatura e reconhecimento notarial das vossas 

assinaturas. 

24/06/22, 13:52 - +351 916 298 740: Ok combinado obrigada ?? 

26/06/22, 21:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

26/06/22, 21:45 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

26/06/22, 21:46 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Envio o contrato para vossa analise e caso encontrem algum ponto inexato, apontem por favor. 

Junto um contrato (julgo ser o ultimo) em nome da D. Rosilda mãe da Thaiane. 

 

Aguardo o vosso retorno. 

Obr 

27/06/22, 15:46 - +351 916 298 740: Bom dia sr Joaquim Ta ok falta só o inventário. 

Tem um erro quando fala do tempo do contrato, de 20 de maio até 30 de novembro são 6 meses 

e 11 dias,  

também diz que começou em maio de 2021 e é maio de 2022. 



Uma dúvida para o pagamento, se é o mês vincendo o mês de julho temos até 15 de agosto para 

pagar, é  

isso? Ou seja usamos e pagamos 

27/06/22, 17:01 - Joaquim Carvalhal: O ano de 2021 vai ser retificado. 

 

O inventário como já tinha sido conversado anteriormente, poderá ser feito no final deste 

contrato. Desta  

forma haverá uma vantagem para vocês em testarem todos os eletrodomésticos e máquinas 

deixados pela  

anterior arrendatária. 

 

O prazo é referente apenas aos meses que vão pagar a renda mensal  

(julho+agosto+setembro+outubro+novembro). Mas como tomaram posse em maio, a data que 

conta é a da  

posse para efeitos de assinatura e responsabilidades. 

 

Vincendo significa que se há de vencer ou como diz na Clausula 17ª “pagos de forma adiantada”. 

Dessa  

forma o mês de julho é pago entre o dia 1 ao dia 15 do mesmo mês. 

 

Faltam-me estes dados sublinhados a vermelho para serem colocados no contrato, 

Andre Mota Teixeira 

CPF: *XXXXXXXX*  e RNE *XXXXXXX* 

 

Cláusula 9ª. O ARRENDATARIO manterá o número de telefone fixo 24 3371 8302,  e contato 

móvel 24 *XXX  

XXX XXX*  como únicos e principais contatos da pousada, quitando dentro dos prazos 

acordados, os valores  

exigidos pelos prestadores de serviço telefonicos.---------------------------------------------- 

 

Caso achem outros pontos irregulares, avisem. 

Obr 



27/06/22, 17:10 - +351 916 298 740: O contacto do telemóvel e o (24) 99293-6364 mas ele é 

um pre pago e  

não está associado a ninguém 

27/06/22, 17:21 - Joaquim Carvalhal: Não estou bem certo, mas ficou de se associar ao meu 

CNPJ. 

É possivel ser feito.? 

27/06/22, 17:26 - +351 916 298 740: Só o sales é que o pode fazer 

27/06/22, 17:26 - +351 916 298 740: Nos não conseguimos 

27/06/22, 17:26 - +351 916 298 740: Só conseguimos associar ao nosso cnpj ou ao nosso cpf 

27/06/22, 17:54 - Joaquim Carvalhal: Tudo bem.  

Pedirei ao Sales e também aproveito e peço para fazer a transferência do contador da água. 

Falta apenas os dados do Andre pai. 

Até + 

Obr 

29/06/22, 16:11 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

29/06/22, 16:11 - Joaquim Carvalhal: Envio o contrato com as alterações assinaladas e caso 

verifiquem mais  

alguma anomalia, p.f, avisem. 

 

Peço que assinem o mesmo e depois entreguem o original ao Sales. Não se torna necessário 

reconhecerem  

a assinatura, devido a ser de curta temporada. Caso o próximo seja de duração mais alongada, o  

reconhecimento será necessário. 

 

Qualquer coisa mandem. 

Obrigado 

Até mais. 

30/06/22, 14:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

30/06/22, 14:58 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

30/06/22, 15:00 - +351 916 298 740: Estou a perguntar porque rescindimos o contrato de 

estacionamento,  

não nos compensa os hóspedes estacionam na rua.  



Eles estão a fechar o acesso 

30/06/22, 16:26 - Joaquim Carvalhal: Não me parece. 

O alinhamento do limite do fundo da pousada é o mesmo que a parede daquele anexo junto a 

piscina. 

Ou melhor dizendo. 

O muro que comporta a escada de madeira de acesso da pousada para o estacionamento é o 

alinhamento  

final. 

O limite era uma rede que tinha na cozinha com uma palmeira plantadas. 

30/06/22, 16:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

30/06/22, 16:40 - +351 916 298 740: Ok obrigada! 

09/07/22, 17:10 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

09/07/22, 17:10 - +351 916 298 740: Boa tarde , segue o contrato de arrendamento da Pousada 

Aurora com  

as nossas assinaturas 

09/07/22, 18:56 - Joaquim Carvalhal: Obrigado Ines  

Depois quando puderem entreguem o original ao Sales. 

 

Só um adendo. 

O valor da cesta básica da vossa parte pedirei a Roseli que combine com voces o levantamento 

do valor a  

partir do dia 15 de cada mes. 

O meu valor entregarei diretamente ao Sales. 

Ate + 

09/07/22, 21:37 - +351 916 298 740: Ok combinado sr Joaquim 

14/07/22, 16:53 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim! Pode por favor enviar os dados da 

conta  

bancária para fazermos a transferência do valor da renda? 

Vou enviar também mensagem à Roseli para combinar dar o dinheiro para a cesta básica 

14/07/22, 18:56 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

14/07/22, 19:14 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



14/07/22, 19:23 - +351 916 298 740: Segue comprovante de pagamento relativo a renda do mês 

de julho 

14/07/22, 19:24 - +351 916 298 740: Já falei com a D. Roseli e vamos fazer lhe o pix dos 120 e 

ela prepara a  

cesta, já tem uma família que precisa. Já envio o comprovante também 

 

Já enviei mensagem ao Sr.Sales a perguntar quando está em casa para lhe ir entregar o contrato 

estou só a  

espera que responda 

14/07/22, 20:03 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

14/07/22, 21:22 - Joaquim Carvalhal: Ótimo. 

18/07/22, 01:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/07/22, 01:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/07/22, 01:29 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

18/07/22, 01:30 - Andre Neto: Desculpem, foi engano. Era para um hóspede. 

29/07/22, 18:57 - +351 916 298 740: Boa tarde Sr Joaquim, tudo bem?  

Quando tem disponibilidade para conversarmos? 

29/07/22, 21:06 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Dentro de uma hora / fico disponivel, darei um toque. 

Ate + 

29/07/22, 22:11 - Joaquim Carvalhal: Boas pessoal. 

Estão por ai?? 

29/07/22, 22:15 - +351 916 298 740: Senhor Joaquim estamos com hóspedes ainda pedimos 

desculpa, há  

possibilidade de ser amanhã  as 15h/16h daí de Portugal? 

29/07/22, 22:21 - Joaquim Carvalhal: Amanha estou indisponível a tarde toda, mas depois se 

volta  a  

marcar. 

Ate 

29/07/22, 22:21 - Joaquim Carvalhal: + 

03/08/22, 23:15 - +351 916 298 740: Boa noite Sr Joaquim tudo bem? 



Eu e o André neste momento estamos com horários inversos então fica difícil ligar-lhe, vamos 

passar tudo  

por mensagem para não adiar mais e mal consigamos ligamos-lhe. 

 

Vamos atualiza-lo sobre o problema da empresa do André que está a acontecer neste momento 

e de outras  

coisas que também achemos pertinentes: 

 

•Neste momento a empresa do André ainda não está pronta.  

O magarao colocou o CNAE da empresa como hotéis e o departamento de fiscalização disse que 

era melhor  

mudar para administração de empresa pois estava a prestar serviços a sua. 

O magarao quando o cartão da empresa ficou pronto disse que estava tudo ok quando lhe pedi 

os dados de  

acesso as notas ficais ele não conseguiu dar e reparou que havia esse problema. 

Neste momento se nos pedirem uma nota fiscal não conseguimos passar. O magarao disse para 

passar na  

sua empresa caso peçam. 

Alertando que estamos todos desempregados a trabalhar na Pousada, inclusive a nossa camareira 

Janaina  

que não se importou. O magarao despediu-nos todos da sua empresa.  

Não nos de faz nenhum contrato sem pagar R$500,00 por mês a um técnico de medicina (o único 

que faz  

isso em Paraty trabalha em conjunto com o doutor André) para colocar as informações 

atualizadas sobre os  

funcionários no Esocial. 

Informámo-nos com um casal amigo nosso que tem uma empresa MEI igual a nossa e foram 

orientados  

pela contadora deles que só era necessário a carteira de trabalho assinada com exame médico 

admissional . 

Dissemos-lhe que não tínhamos dinheiro para pagar 500,00 reais por mês e ele disse que então 

se ia  

informar melhor e se daria só o exame admissional. 



 

Aproveitamos para lhe dizer que o suporte do magarao como contador e recursos humanos é 

péssimo. É  

super lento, sobretudo mal informado, enfim. Estamos a perder a paciência. E mal esteja tudo 

certo com ele  

e com a nossa empresa estamos a pensar mudar de contador. 

 

 

 

•Gostaríamos também de lhe pedir que nos informasse se vai ou não renovar-nos o contrato o 

mais breve  

possível. 

Temos tido imensas despesas como já estávamos a contar desde o início mas não vamos apanhar  

dezembro, janeiro e fevereiro que são os meses mais fortes de Paraty e era quando íamos 

conseguir fazer  

algum lucro porque neste momento de época baixa só dá para bater despesas. 

 

Alem disso vamos ter a mudança  de CNAE aproximadamente R$300,00 + R$250,00 para o 

magarao ir a  

Angra entregar os papéis. 250,00 que achamos absurdo, são R$80,00 de gasolina para ir de 

carro a Angra.  

 

Aproximadamente R$5.000 de despesas de despedimento de funcionários mas o magarao ainda 

está para  

me apresentar as contas há 15 dias. 

 

A pousada neste momento no estado em que nos foi deixada e a nossa situação inicial de ficar 

muito tempo  

sem ganhar dinheiro não tem suporte lavandaria e café da manhã.  

A pousada no início precisava de um investimento inicial de forno, máquina de lavar e secar pagos 

a pronto. 

Então estamos a gastar 3000 mil (mês de julho) em lavandaria e aproximadamente 960,00 (mês 

de julho) de  



padaria. 

 

As roupas de cama que nos deixaram 60% foram deixadas antigas e velhas ou com manchas de  

ferrugem/protetor solar/ maquiagem, almofadas deploráveis etc. Tivemos um investimento 

gigante em  

roupas de cama, utensílios em falta, manutenção da pousada… 

 

Conclusão, estamos a trabalhar imenso, com despesas iniciais necessárias na pousada, com 

despesas de  

fecho e abertura de empresas em época baixa com uma Pousada para gerir. Estamos sem 

recursos e sem  

previsão do nosso futuro. 

04/08/22, 08:13 - Joaquim Carvalhal: Bom dia. 

Estou de saída para o Pouso e mais tarde no final do dia, vou ter mais tempo para responder. 

Entretanto gostava de saber qual o impacto do estacionamento passar a ser na rua. 

Ate + 

04/08/22, 11:08 - +351 916 298 740: Bom dia.  

Impacto mínimo , os hóspedes quando chegam perguntam somente como é a rua. A rua e super 

tranquila e  

temos a câmara de segurança.  

Eles ficam à vontade. 

Foi o que teve menos importância até agora. 

Quando tínhamos o estacionamento era raro quem colocasse la o carro. 

04/08/22, 11:10 - +351 916 298 740: E era completamente insustentável ter mais uma despesa 

de  

R$2.000,00 por mês. 

04/08/22, 22:57 - Joaquim Carvalhal: Li atentamente a vossa mensagem e vou de seguida tentar 

explicar o  

que se passa. 

Quanto ao Magarão, fiquem a vontade para tomar a melhor decisão e escolherem o profissional 

que pode  

dar o melhor apoio que vocês necessitem. 



Sobre o estacionamento, melhor assim. Menos um custo. 

Quanto ao investimento que fizeram na pousada, apesar de previstos, também os fiz, 

nomeadamente em  

beneficiação no interior da pousada e no desconto de 1 mês e dez dias do pagamento do aluguel. 

Esta  

comparticipação nunca foi feita em contratos anteriores. Aconteceu agora por se tratar de uma 

situação  

parental. E voltaria a fazer sem problemas. 

Sobre a gestão que me diz fazer sobre lavanderia e padaria, por não a conhecer não posso me 

pronunciar.  

Mas sempre podem utilizar os modelos e métodos que da Thaiane e Teteco, Claro, mas não estou 

perto  

para poder dizer se estão certos ou não. Nem as informações que até agora vocês enviaram me 

permite  

fazê-lo. Também para o caso não se tornariam necessárias.  

Sobre renovações de contratos ou não, neste momento a vontade de o fazer é a mesma que 

inicialmente  

existia. Não mudou nada. Apenas está condicionada por fatos relevantes que aconteceram no 

início do mês  

de março e que tiveram até ao momento uma evolução nada agradável. Inclusive o Andre pai, é 

conhecedor  

deles desde o primeiro momento. 

Os pormenores não vale a pena colocá-los aqui por serem complexos, uma vez que o André pai 

pode dar  

para vocês. Mas sintetizando, caso as duas casas comerciais tenham que fechar, deixará de 

existir o  

rendimento mensal de exploração e dos alugueis que pagam.  

Como o avo do Andre pai, a partir desta propriedade deixou um  legado em testamento (enquanto 

viva)  

para a  ex esposa dele, Andreza Martins de Sá, no valor/mês de 600 euros e também é dai que 

sai algum  

valor que compõe os rendimento do Andre pai em Portugal, tive que o alertar para esta situação.  

Outro pormenor que me preocupou muito, tendo em conta este contexto, foi quando me disse 

que não ia  



mais ficar na pousada, deixando de receber o vencimento afeto ao trabalho dele. Apesar dele 

me ter dito  

que estava tubo bem com vocês e que o motivo era devido a  não ter vida social. Disse-lhe que 

vida social  

sem dinheiro para comer, fica difícil. Mas como não tenho como interferir nesta decisão dele, 

resta-me  

apenas avisá-lo do que se pode encontrar pela frente. Falta referir também que os 2 mil e 80 

reais( época  

alta é mais) que ele recebe da renda mensal  da pousada, pode acabar. 

Concluindo: 

Independente do colapso empresarial, por lei tenho que cumprir essa obrigação. E neste caso só 

me resta  

dois caminhos. Vender propriedades, o que pode demorar tempo e nem sempre se alcança o valor 

justo  

desejado num curto espaço de tempo ou tenho que etirar de minhas empresas esses valores. 

No efeito dominó que eu não gostava que acontecesse, tenho como fonte de rendimento mensal. 

a  

pousada Aurora, o Pouso da Serra e o Varandas do Mar, que como vocês sabem, todos (eu, 

Aurora, Ketlin e  

Stefany) trabalhamos afincadamente, com uma carga horaria imensa, bem conhecida de quem 

esta neste  

ramo. 

Vou tentar por todas as maneiras fazer o melhor, mas desde já fica a situação compartilhada e 

para estes  

próximos tempos, cada um deve procurar trabalhar afincadamente para poder obter um fundo 

de maneio,  

para os tempos de vacas magras que se avizinha.  

Qualquer dúvida digam e tenham em atenção que no mundo empresarial existem planos que por 

mais bem  

elaborados que sejam, a concretização pode ser outra, completamente contrária. 

Tamos juntos. 

Mandem sempre 

05/08/22, 12:48 - +351 916 298 740: Bom dia sr Joaquim!  

 



Entao, em relação ao investimento na pousada como é óbvio ficamos super agradecidos porque 

com isso  

conseguimos aumentar o valor da diária mas  

, no entanto, a propriedade é sua e só a valorizou então, ambos ficamos a ganhar. 

 

Os métodos da Thaiane e do Teteco sao os métodos que estamos a seguir mas são inviáveis só 

pelo simples  

facto do contrato deles ser de muita mais duração que o nosso.  

Eles passaram épocas altas em que conseguiram juntar dinheiro para investir em estruturas 

necessárias  

para em época baixa poupar o máximo de dinheiro possível. 

Aqui em Paraty e penso que em maior parte dos países do mundo os hoteleiros aproveitam a 

época alta  

para fazer o lucro e na época baixa pagam contas.  

Então, as ações que temos que tomar aqui para reaver o dinheiro que gastamos, até novembro, 

vão ter de  

ser drásticas pois como sabe vamos ter que voltar para Portugal desempregados e de maneira 

alguma  

vamos sem dinheiro ou com dívidas para recomeçar a nossa vida novamente. 

 

Entendemos os problemas que está a ter aí em Portugal e entendemos perfeitamente que por 

vezes nesta  

vida os planos saem furados mas só soubemos em concreto o que se passava agora e percebemos 

em maio  

que algo não estava bem quando nos fez um contrato de 6 meses e quis manter aqui a sua empresa 

aberta  

mas, sinceramente, tendo em conta que nos fez o contrato quando já estávamos aqui a trabalhar 

já não  

podíamos fazer nada nem tomar decisões diferentes do que já tínhamos tomado!  

Isso prejudicou-nos imenso pois posso lhe garantir que tinha tomado decisões bem diferentes 

se soubesse  

atempadamente que tínhamos a possibilidade de ficar sem a pousada em novembro. 

 



Então, mais uma vez lhe pedimos por favor para nos avisar o mais rápido possível, este mês ainda, 

se vai  

renovar ou não, tal como sempre avisou com antecedência aos antigos arrendatários.  

Precisamos de organizar a nossa vida daqui para a frente. 

Obrigada! 

05/08/22, 14:21 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde 

Na minha mensagem, eu coloquei cenários que podem acontecer ou não, devido a uma situação 

inesperada  

que se passa em Portugal, da qual o Andre pai é conhecedor desde o seu início. (março de 2022).  

 

leia atentamente. 

 

Entretanto gostava que me dissesse mais detalhadamente o que significa o seu último paragrafo 

onde diz 

 “Então, as ações que temos que tomar aqui para reaver o dinheiro que gastamos, até novembro, 

vão ter de  

ser drásticas pois como sabe vamos ter que voltar para Portugal desempregados e de maneira 

alguma  

vamos sem dinheiro ou com dívidas para recomeçar a nossa vida novamente.” 

 

Aguardo sua resposta. 

Obrigado 

Ate + 

05/08/22, 14:40 - +351 916 298 740: O que significa é que vamos ter que cortar em todas as 

despesas que  

temos e consequentemente o tipo de atendimento que damos aos nossos hóspedes vai mudar. 

 

Oferecemos um bom café da manhã com bastante variedade mas vamos ter que cortar para 

poupar  

dinheiro. 

 

Oferecemos café e chá da tarde, o que nos ajuda muito na pontuação pois recompensamos por 

algumas  



falhas que possam existir aqui na pousada mas vai acabar também. 

 

Temos roupas de cama que estão em péssimo estado com necessidade de ser renovadas, o que 

não vai  

acontecer, então a nossa pontuação em limpeza vai cair cada vez mais. 

 

Não podemos contratar mais nenhum funcionário porque não temos dinheiro, vou ficar eu o 

André e a  

Janaina.  

As noites temos gerido da seguinte forma: eu e o André ficamos aqui a dormir então não 

precisamos de  

vigia, o problema é quando a pousada ficar a 100%.  

Um vigia aqui com contrato são +- R$1600,00 por mês, diárias de 100 a 150. Não vai dar. 

 

A janaina também vai ficar sobrecarregada de trabalho então acredito que o trabalho dela não 

vá ser tao  

eficiente pois com mais movimento teríamos que chamar alguém por diárias mas não vai dar 

também. 

 

Não vamos fazer contratos a ninguém pois quando ficarmos sem contrato vamos ter que pagar 

um absurdo  

por despedir toda a gente novamente. 

 

Manutenção na pousada vai ser com o mais barato possível e somente o essencial. 

 

Então a nossa pontuação vai cair. 

 

Eu e o André trouxemos no total aproximadamente 10.000€, neste momento desse dinheiro não 

sobrou  

nenhum e vamos ter que o reaver 

05/08/22, 14:42 - +351 916 298 740: Além de que no final do ano vamos ter que pagar impostos 

e não  

vamos estar a tirar rendimento da pousada 



05/08/22, 14:43 - +351 916 298 740: Então infelizmente essas medidas vão ter de ser tomadas 

porque não  

temos outra hipótese de voltar para Portugal bem para recomeçar as nossas vidas 

05/08/22, 14:48 - +351 916 298 740: Em relação a essa situação inesperada só soubemos agora 

então não  

nos preparamos para isso 

05/08/22, 14:55 - Joaquim Carvalhal: Este sua mensagem é mais esclarecedora 

comparativamente a  

anterior. 

 

A primeira soou como uma ameaça e ainda vou le.la bastantes vezes para que saia essa minha 

impressão 

Não sei se vou conseguir. 

 

Vamos ter que rever tudo e só depois é que vou me pronunciar. 

Mas garantidamente, desta forma que você demonstrou a falta de compreensão perante um 

grave  

problema existente na família, só pensando em voce, dificilmente poderemos continuar a ter 

contratos  

empresariais. 

 

Mas tudo a seu tempo e vou de imediato tentar entender as coisas. 

Ate + 

05/08/22, 15:13 - +351 916 298 740: Sem dúvida que não foi uma ameaça, longe de mim ameaçá-

lo como é  

óbvio, simplesmente preciso que tenha a noção que 6 meses não dá para fazer nada e que temos 

que  

tomar medidas drásticas para sairmos o mínimo prejudicados desta situacao. Alertando que eu 

e o André  

não temos mais nada a não ser a pousada então não temos como ir buscar dinheiro a mais lado 

nenhum. 

Foi só isso que tentei dar a parcer, peço lhe desculpa se lhe pareceu o contrário. 

 



 

Percebo perfeitamente problemas empresarias/familiares porque também os tenho e tive, 

tenho uma  

empresa da família do meu pai que gerou bastantes problemas também então compreendo 

perfeitamente  

a sua situação. 

 

Mas, demos tudo de nós para conseguir vir para cá, deixamos as nossas famílias trabalhamos 

muito e  

viajamos para o outro lado do mundo para conseguir esta oportunidade que nos deu. 

Chegar a novembro, sem dinheiro para voltar para Portugal, com impostos para pagar no Brasil 

no final do  

ano, sem emprego e sem o dinheiro que trouxemos é devastador para nos e espero que 

compreenda  

também a nossa situação como estamos a tentar compreender a sua. 

05/08/22, 15:34 - ?Andre Mota Paraty iniciou uma chamada 

06/08/22, 15:19 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

06/08/22, 15:21 - Joaquim Carvalhal: Bom dia a todos 

 

Peço que o André pai, André filho e Inês, que façam pesquisa na lupa deste grupo onde poderão 

verificar  

que em 24 de agosto de 2022, existe um documento designado por TOPICOS POUSADA 

AURORA, onde  

consta um vasto material informativo dos quais eu vou extrair apenas alguns tópicos para 

clarificar as  

afirmações inexatas feitas pela Inês e o André, nesta última mensagem. 

Este documento resultou da última reunião tida na minha casa com a Inês e o André e restante 

família. O  

André pai, já se encontrava em Paraty. 

 

Consta neste documento que: 

Contrato de arrendamento de fundo de comercio 



Como já tinha sido conversado, será feito um contrato de arrendamento de fundo de comercio, 

com o De e  

a Inês, nos moldes dos já anteriormente feitos com a Thaiane e Teteco, podendo conter outras 

clausulas,  

com a duração de 6 meses e data inicial de 1 de abril de 2022 e caduca de 31 de outubro de 

2022. Ou seja.  

Com 6 meses de duração. 

 

Mensagem para o Magarão a partir de 23-jan-2022 

(…)  Vou enviar uma nota de esclarecimento para o Magarão sobre a minha pretensão em manter 

a firma  

em meu nome, suportando às custas de sua abertura, mesmo que depois a gestão da pousada 

Aurora passe  

para a nova firma a ser criada pelo De e Inês, se for o caso. (…) 

 

Como pode ser verificado neste documento de 24 de janeiro, já constava os “6 meses” como 

também eu  

manter a minha firma”. 

E voce, Inês e André, ontem escreveu o seguinte: 

…) mas só soubemos em concreto o que se passava agora e percebemos em maio que algo não 

estava bem  

quando nos fez um contrato de 6 meses . (..)  e quis manter aqui a sua empresa aberta “ 

 

Vou me repetir.  

Não foi em maio de 2022 nem foi agora que a duração do primeiro contrato de 6 meses foi 

proposto. Isto  

foi proposto e aceite numa reunião em Portugal antes da vossa viagem, conforme documento 

contido no  

nosso grupo.  

 

Esta aqui uma boa oportunidade de a Inês e o André, poderem dizer algo sobre as afirmações 

gratuitas  

colocadas nesta última mensagem. 



 

Fico a espera de uma vossa resposta, para passarmos a fase seguinte, no sentido de se poder 

clarificar esta  

situação, que de forma nenhuma pode ser conduzida com base de inverdades ou insinuações sem 

base de  

sustentação. 

Entretanto vou deixar aqui o documento completo que consta no nosso grupo designado por r 

TOPICOS  

POUSADA AURORA de 24 de agosto de 2022. 

Obrigado 

Ate + 

06/08/22, 15:51 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

06/08/22, 15:57 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

06/08/22, 18:38 - Andre Neto: Boa tarde a todos. Vou dar a minha ideia, embora eu e Inês 

conversemos  

acerca de tudo, também devo falar.  

 

Nas nossas reuniões pessoais inicialmente (julgamos nós) que foi sempre 1 ano que foi acordado 

termos  

contrato. Toda nossa preparação para emigrar para o Brasil foi nesse sentido,  

 

*somente a partir de janeiro de 22 ( semana antes de virmos ) é que surgiu um novo molde. 

Podemos ter  

interpretado é claro , mas tem conversas neste grupo em que nos já demos a entender esse mal 

entendido  

da nossa parte , como por exemplo a 05/2021 ( acerca do contrato de casa do meu pai ) : 

06/08/22, 18:39 - Andre Neto: <Ficheiro não revelado> 

06/08/22, 18:49 - Andre Neto: Em janeiro nem ligamos para o facto de constar meio ano de 

contrato nesse  

documento, aceitamos por estar confiantes no que foi conversado.  

Até porque no decorrer destes meses foi falado que poderia ser renovado consoante o nosso 

trabalho,  

então tudo ok, vimos como algo a experiência em que só dependendia dos nossos resultados .  



Dito isso, compreendemos e investimos na pousada em maio.  

 

Só depois dessa data, ou seja, há poucos dias atrás, soubemos que a renovação estava 

verdadeiramente em  

causa mas devido a problemas maiores em Portugal e a Inês resolveu nesse sentido esclarecer 

o nosso  

futuro.  

 

Falta pouco para novembro e é complicado lidar com incertezas, embora seja algo normal no 

mundo  

empresarial como já foi dito. 

 

Pode ser complicado resolver tudo aí de igual forma como aqui. É uma aflição tendo em conta 

que vamos  

dar uma passo gigante a trás na nossa vida caso não consigamos prolongar contrato. 

 

Independentemente dos acontecimentos , ate lá vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma 

que  

sabemos. 

06/08/22, 19:43 - Joaquim Carvalhal: André neto, agradeço essa tua explicação e como disse 

ao teu pai, eu  

posso tolerar certas posturas incorretas de um ente familiar, mas de uma pessoa fora do meu 

circuito como  

a Inês que manteve algumas reuniões comigo e vem distorcer os fatos para poder fazer 

satisfazer os  

interesses pessoais, eu não permito. 

 

Se estou errado ou equivocado em alguma situação, eu peço desculpas antecipadas.. 

 

Mas a enxurrada de afirmações falaciosas que a Inês colocou na sua exposição, algumas baseadas 

em  

distorções de datas, não permite que eu possa continuar a acreditar que se possa ter num futuro 

uma  



relação saudável.  

Para reforçar este carater da Inês, veja em baixo o ultimo paragrafo que ela escreveu na 

referida mensagem  

onde, de forma imperativa e fatalista, estilo militar, impõe uma resposta imediata. 

 

" Então, mais uma vez lhe pedimos por favor para nos avisar o mais rápido possível, este mês 

ainda, se vai  

renovar ou não, tal como sempre avisou com antecedência aos antigos arrendatários.  

Precisamos de organizar a nossa vida daqui para a frente. 

Obrigada! 

 

Quero estar enganado, mas desta forma, será muito difícil conseguirem resultados satisfatórios 

em futuras  

negociações. 

 

Quase de imediato após esta mensagem, vou enviar as minhas condições para que se possa fazer 

algo a  

contendo de todos. 

Por mais difícil que seja, analisem bem o que peço e apenas posso dizer que a renovação do 

contrato em  

novembro próximo dependerá mais de vocês e não de mim. 

 

Vou deixar aqui um ponto que foi focado pela Ines sobre : 

", demos tudo de nós para conseguir vir para cá, deixamos as nossas famílias trabalhamos muito 

e viajamos  

para o outro lado do mundo para conseguir esta oportunidade que nos deu." 

 

Quero acrescentar que nunca provoquei nem incentivei a vossa vinda para o Brasil. Sempre  me 

manifestei  

contra, como é do vosso conhecimento, mas mesmo assim eu fiz tudo que estava ao meu alcance 

para que  

fosse possível a vossa vinda.  

 



Eu aceitei fazer esta concessão de vocês ficarem com o contrato da pousada Aurora, porque foi 

o Andre pai,  

numa conversa informal comigo, me disse que a Sofia tinha dito se não era possível, o Andre com 

a  

namorada tomarem conta do Pouso da Serra. 

Respondi que não, mas poderia estudar a pousada Aurora. Mas disse-lhe que não apoiava esta 

aventura.  

mas por outro lado, não podia dizer não a um pedido do meu filho (Andre pai) querendo ajudar o 

filho dele. 

 

Claro que existe um outro fator/motivo que me foi confidenciado pelo meu filho (Andre pai) que 

não vou  

revelar, mas, ele o pode fazer ou não, se for este o seu desejo. 

Tudo somado, eu fiz o que fiz.  

Não estou arrependido de nada e voltaria a fazer tudo de igual maneira, dando o meu voto de 

confiança a  

todos que mereçam. 

Mas retira-lo no momento certo aqueles que ultrapassam as linhas aceitáveis da confiança. 

06/08/22, 19:57 - Joaquim Carvalhal:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

06/08/22, 19:57 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

06/08/22, 20:26 - Joaquim Carvalhal: Neste momento o que esta em causa são várias 

afirmações sem  

qualquer fundamento que vocês (Inês e André) teceram a minha pessoa, nessa última mensagem 

que me  

enviaram, colocando fatos inexistentes, tentando me colocar um rótulo de uma pessoa que hoje 

diz uma  

coisa e amanhã diz outra.  

 

Ou seja.  

Que não mantenho a minha palavra quanto a contratos. 

 



Mas, como vocês puderam verificar, a existência de um documento elaborado por mim e enviado 

para  

todos vocês em 25 de janeiro deste ano, diz precisamente o contrário. Que foi a Inês e o André, 

que em  

benefício próprio, distorceram datas, sem se importarem de atingirem a idoneidade de terceiros 

Isto são fatos.  

 

Da minha parte, deixo este assunto em banho maria, a espera de novos desenvolvimentos. Mas 

que sejam  

baseados em fatos documentais e não em narrativas baratas. 

 

Vamos passar ao assunto seguinte, colocado por vocês, que é a renovação do contrato de 

arrendamento da  

pousada Aurora em novembro próximo. 

 

Sobre a renovação do contrato em novembro próximo, que por sinal vocês ainda não conseguiram 

entregar  

o atual assinado ao meu procurador Luís Sales, pelo menos até ontem (o que não ajuda nada  numa  

situação destas), peço que se faça uma consulta ao documento de 24 de janeiro de 2022,  onde 

diz o  

seguinte: 

 

O mesmo contrato será interrompido caso: ·   

• Exista uma inadaptação empresarial do De e Inês · 

• Falta de pagamento da renda mensal de forma continuada e sem justificativa 

consistente. 

• Motivos de força maior como doença ou mesmo separação do relacionamento marital.  

• Outros motivos que exista consenso entre o arrendador e arrendatário/a. 

 

Assim, vou precisar que me seja enviado a relação de fornecedores/prestadores de serviço em 

que o meu  

CNPJ esteja vinculado.  



Relação de todas as vendas efetuadas com plataformas de reservas como Booking, Airbnb e 

outras e  

reservas diretas de balcão.  

Despesas gerais da pousada Aurora, nomeadamente com fornecimentos de energia elétrica, 

abastecimento  

de água, gás, funcionários, impostos, e todas as outras despesas aqui não pedidas, mas que façam 

parte do  

quotidiano da pousada Aurora. 

Podem também fornecer outras informações que seja pertinentes. 

Peço também o valor que vocês investiram na pousada, com e sem notas fiscais. 

Posso eventualmente pedir outras informações relacionadas com o modus operandi da pousada. 

Sem essas informações não poderei dar nenhuma expectativa de vocês continuarem com o 

contrato da  

pousada Aurora, tendo em conta este recente histórico de acontecimentos. 

Em traços gerais, 

Neste momento a continuação da renovação do contrato da pousada Aurora em novembro, 

depende de  

vocês em fornecerem estas informações solicitadas, e também das contingências existentes em 

Portugal. 

Como sempre fico a vossa disposição. 

Obrigado 

Até + 

08/08/22, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Boas a todos. 

Já me informaram que o contrato foi entregue. 

     Sobre as informações comerciais da pousada não existe nenhuma obrigatoriedade contratual 

que os  

obrigue a fornecê-los.  Mas, perante os números e fatos que vocês apresentaram, preciso destes 

dados (ver  

em baixo) para melhor entendimento da situação. 

1. O investimento que fizeram na pousada Aurora até a data. 

2. As receitas que obtiveram em maio (após a abertura), junho e julho.  

3. As despesas gerais mensais. 

4. Quais obrigações (fiscais, contratuais) que estão ligadas ao meu CNPJ 



Podem fazer o envio parcelado, conforme forem obtendo as mesmas. 

Apenas deixo realçado, que quanto mais rápido estas informações estiverem em meu poder, mais 

depressa  

se pode chegar a uma solução para a renovação ou não do próximo contrato que se vence em 

novembro. 

Neste momento são estas as informações que necessito. Futuramente posso precisar de outras. 

Aguardo o envio destas informações. 

Obrigado 

Até + 

10/08/22, 16:38 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

10/08/22, 19:06 - Aurora: Esta mensagem foi apagada 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:31 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:32 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:34 - +351 916 298 740: Boa tarde a todos, segue documentação dos recebimentos 

e despesas  

do mês de Julho e comprovantes de pagamento. 

Enviamos também os recebimentos de maio e junho. Todas as outras despesas foram efetuadas 

no cartão  

Itau que ja foi fechado, vamos ao banco pedir o extrato para enviar. 

10/08/22, 19:35 - +351 916 298 740: Esta mensagem foi apagada 

10/08/22, 19:35 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:35 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 19:35 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

10/08/22, 20:01 - Andre Neto: Tenho que ir ao banco do itau pedir o extrato para fazermos a 

tabela de  

junho e maio + investimento inicial de maio . Mas julho foi o melhor mês em termos de ocupação 

e valor de  

diárias até agora, em maio foi só a partir de dia 20 mas de qualquer das forma ia ser um mês 

baixo. Junho  

também com menos movimento. 

 

Encerramos o itau em Junho ( era conta física ) e abrimos a conta jurídica no nubank. 

10/08/22, 20:11 - Joaquim Carvalhal: Ok: 

Aguardo, sem problema. 

Obrigado 

Ate + 

10/08/22, 20:16 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 



10/08/22, 20:17 - +351 916 298 740: <Ficheiro não revelado> 

11/08/22, 07:39 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/08/22, 19:20 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 

11/08/22, 20:43 - Aurora: Esta mensagem foi apagada 

11/08/22, 22:57 - Andre Neto: Boa noite a todos  , nos estamos a organizar da melhor forma 

precisamos só  

de alguns dias, tamos organizar aqui o horário para tirar uma folga para enviar tudo certo. 

Detetámos erros  

nas informações que enviamos portanto íamos pedir que não fossem vistas com grande 

importância pois  

vamos ter de as alterar. 

11/08/22, 22:59 - Andre Neto: Desde ontem à noite aqui em Paraty está a falhar internet/ rede 

por causa  

dos ventos fortes o que não está a facilitar 

11/08/22, 23:03 - Andre Mota Paraty: Sim, a NET ainda não está a funcionar e pode demorar 

dois dias a  

repor (segundo dizem). 

12/08/22, 07:25 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. 

Podem ir enviando as informações conforme estiverem disponíveis. Desta forma ganha-se mais 

tempo. 

 

Não tenho grande necessidade de documentos oficiais de gastos, salvo se houver alguma 

discrepância,  

nesse caso pedirei. Por isso, não se preocupem com isso. 

 

Nesse momento preciso dos dados em falta, pedidos no quadro anterior (quantidade de hóspedes 

e diárias  

de plataformas, diretas e de balcão, se existirem).  

 

Vocês enviaram uma folha de Excel com o titulo "Balanço mês de Julho". Já fiz uma pequena 

analise e vou  

envia-la de volta, sem alterar valores, mas com alterações de terminologia e um tratamento sob 

a ótica  



contábil. 

 

Sobre a vossa fala " Detetámos erros nas informações que enviamos portanto íamos pedir que 

não fossem  

vistas com grande importância pois vamos ter de as alterar", não se preocupem com este 

pormenor.  

Por eu os ter detetado é que pedi esta "auditoria as vossas contas" no sentido de se esclarecer 

este  

imbróglio. Todos ficarão a ganhar. 

 

Como deixei dito atras, atentem a este quadro que vou juntar de seguida. 

12/08/22, 07:26 - Joaquim Carvalhal: <Ficheiro não revelado> 


