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20" Rtghâekq""

A Brenntag deu início à distribuição de produtos químicos em 1912, e hoje é a líder 

mundial de mercado na distribuição de produtos químicos. Ao longo dos últimos 100 anos, 

a Brenntag conseguiu alcançar uma excelente reputação como distribuidora líder de 

produtos químicos. Sempre foi a nossa prioridade combinar a excelência no atendimento 

ao cliente, a qualidade dos produtos com o mais alto grau de ética, confiabilidade e 

transparência. Este Código de Conduta e Ética Empresarial (Código de Conduta) 

descreve os princípios fundamentais para a nossa conduta, sendo projetado para 

promover um comportamento legal, ético e honesto de todos os empregados da Brenntag, 

bem como de todas as subsidiárias e entidades controladas em todo o mundo.  

A fim de manter a nossa reputação dentro da comunidade empresarial e do público em 

geral, cada um de nossos empregados é pessoalmente responsável por evitar 

comportamentos ilícitos e antiéticos e por cumprir o Código de Conduta em todos os 

momentos, sem exceção. Em nenhuma circunstância, a Brenntag irá procurar por 

qualquer oportunidade de negócios que a obrigue a violar a lei ou este Código de 

Conduta.  

Qualquer violação da lei por parte de nossos empregados, não importando o quão 

pequena ou aparentemente insignificante ela seja, poderia prejudicar de forma grave a 

reputação da Brenntag e causar danos e penalidades substanciais. Assim, o 

comportamento ilegal não será tolerado sob nenhuma circunstância. Além disso, a 

Brenntag não irá defender ou pagar quaisquer multas a qualquer empregado que se 

envolver em atividade ilegal. Toda violação da lei ou de outras normas legais, poderá ter 

consequências graves para o trabalhador, conforme a lei trabalhista e o direito penal.  

Convido cada um de vocês a aplicar diariamente em seu trabalho os princípios deste 

Código de Conduta. A estrita conformidade com nosso Código de Conduta formará a 

base do sucesso sustentado pela Brenntag em todo o mundo. 

 

 

Steven Holland  

Diretor Executivo  



Eôfkiq"fg"Eqpfwvc"g"Övkec"Gmrtguctkcn"""""""""""""DTGPPVCI"
"

Abril de 2013                                                                                                   Página 5 " 

 

Eqpvgûfq""

"

0. Prefácio ................................................................................................... 2 

1. Cumprimento da Lei ................................................................................ 4 

2. Leis de Concorrência e Antitruste ........................................................... 4 

3. Suborno e Corrupção .............................................................................. 6 

4. Lavagem de dinheiro ............................................................................... 7 

5. Insider Trading (Uso de Informações Privilegiadas) ............................... 8 

6. Conflitos de Interesse .............................................................................. 9 

7. Terrorismo, Controles de Comércio e Embargos .................................. 10 

8. Livros, Registros e Relatórios Financeiros .......................................... 111 

9. Confidencialidade ................................................................................ 122 

10. Proteção de Dados e Segurança de Informações .............................. 133 

11. Tratamento e salvaguarda dos bens da Brenntag ................................ 14 

12. Igualdade de Tratamento e Condições Justas de Trabalho .................. 14 

13. Saúde, Segurança e Proteção Ambiental ........................................... 155 

14. Aplicação Prática do Código de Conduta e Ética Empresarial ........... 177 

"

"

"

"

"



Eôfkiq"fg"Eqpfwvc"g"Övkec"Gmrtguctkcn"""""""""""""DTGPPVCI"
"

Abril de 2013                                                                                                   Página 6 " 

30" Ewmrtkmgpvq"fc"Ngk" 
Como empresa global, a Brenntag está sujeita a uma grande diversidade de 

leis e regulamentos em cada país onde fazemos negócios. Além de cumprir 

com todas as políticas aplicáveis da Brenntag, a observância da lei e dos 

regulamentos dos sistemas jurídicos em que atuamos é obrigatória para 

todos os empregados da Brenntag. Qualquer violação da lei por um 

empregado da Brenntag poderá resultar em ações disciplinares.  

"

40" Ngku"fg"Eqpeqttípekc"g"Cpvkvtwuvg" 
A Brenntag está empenhada em promover uma concorrência livre e justa, 

sem restrições ilegais e conluios. Qualquer violação das Leis de 

Concorrência ou Antitruste poderá ter consequências graves para a 

Brenntag, para a sua imagem e para o empregado ofensor da Brenntag que 

a cometa. Essas consequências poderão incluir a imposição de sanções 

substanciais, a responsabilidade civil por danos, a nulidade do acordo 

celebrado no momento e/ou processo criminal da Brenntag e/ou do indivíduo 

envolvido. Portanto, cada empregado da Brenntag deverá estar sempre em 

conformidade com as Leis de Concorrência e Antitruste dos países onde 

fazemos negócios, e competir com nossos concorrentes apenas em função 

do excelente preço, dos produtos, da qualidade e dos serviços da Brenntag.  

Como empresa global, a Brenntag está sujeita a um grande número de Leis 

de Concorrência e Antitruste, que diferem de um país para outro. Como tal, 

muitas vezes pode ser difícil determinar se um comportamento ou curso de 

ação proposto poderá constituir uma violação da lei local. É importante 

lembrar que um acordo ilícito não precisa ser por escrito. Também chamados 

de “acordos de cavalheiros”, ou práticas combinadas, cuja intenção seja de 
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restringir a concorrência ou restringir o comércio em um mercado em 

particular poderá ser ilegal, mesmo que não tenham, de fato, um efeito       

na concorrência. Em caso de dúvida, os empregados devem procurar o 

Comitê de Ética, antes de tomar qualquer ação.  

Os empregados da Brenntag deverão abster-se de participar em qualquer 

conduta ou atividade que possa criar até mesmo a simples percepção de 

uma conduta ilícita. Abaixo estão alguns exemplos de comportamentos que 

são tipicamente ilegais ou que podem ser ilegais em determinadas 

circunstâncias (favor obter a aprovação prévia do seu Comitê de Ética local):  

 

• Qualquer comunicação com um concorrente sobre preços, alocação de 

clientes ou territórios geográficos, vendas, termos e condições de 

vendas, lucros, margens de lucro, custos ou licitações públicas ou 

privadas (licitações fraudulentas); 

• Determinação ou tentativa de influenciar o preço de revenda de um 

cliente ou a imposição de restrições ao uso ou revenda;  

• Abuso por uma posição dominante no mercado;  

• Organização de acordos exclusivos;  

• Concessão de incentivos de negócios como descontos especiais, 

despachos de cortesia, pagamentos de comissões ou outros incentivos 

não disponíveis a outros clientes ou concorrentes;  

• Vendas casadas, recusas de negociações ou a imposição de boicotes.  

"

"

"

"
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50" Uwdqtpq"g"Eqttwrèçq" 
A Brenntag não irá se envolver em qualquer forma de suborno ou corrupção 

para garantir qualquer tipo de vantagem competitiva. Assim, a Brenntag 

exige de todos os seus empregados a abstenção de qualquer 

comportamento que possa ser interpretado como inadequado ou contrário à 

lei.  

Nossos empregados, em particular, são estritamente proibidos de, direta ou 

indiretamente prometer, conceder, oferecer dinheiro ou outros incentivos 

impróprios a empregados públicos, candidatos a cargos políticos, qualquer 

empregado, autoridade ou representante de qualquer governo ou empresa 

estatal ou organização internacional, parceiros de negócios ou qualquer 

outra pessoa com a finalidade de:  

 

• Influenciar qualquer ato ou decisão daquela pessoa;  

• Induzir essa pessoa a tomar ou omitir qualquer ação em violação de 

seu dever legal; 

• Garantir uma vantagem;  

• Induzir essa pessoa a usar sua influência para modificar um ato ou 

decisão oficial, a fim de auxiliar na obtenção ou manutenção de 

negócios, direcionar qualquer negócio para qualquer pessoa.  

Os empregados não devem exercer influência indevida em qualquer uma das 

pessoas acima mencionadas, como por exemplo, dando presentes, fazendo 

favores ou concedendo outras vantagens. Da mesma forma, os empregados 

não poderão usar seu cargo na Brenntag, direta ou indiretamente para 

solicitar, obter ou aceitar dinheiro, presentes, favores ou outras vantagens 

indevidas de parceiros de negócios ou terceiros.  
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Em caso de dúvida, os empregados deverão obter a aprovação prévia do 

seu supervisor direto ou do Comitê de Ética.  

Em caso de patrocínios, doações e contribuições de caridade pela Brenntag, 

a identidade do destinatário e a utilização prevista da doação deverá ser 

clara, e a razão e o propósito para a doação deverá ser justificada e 

documentada. Todas as doações e contribuições de caridade deverão ser 

transparentes e somente em conformidade com a legislação nacional 

aplicável. A Brenntag não faz quaisquer contribuições políticas, como por 

exemplo: a partidos, organizações ou políticos.  

 

60" Ncxcigm"fg"fkpjgktq 
É política da Brenntag se abster de realizar negócios com pessoas ou 

entidades que estão envolvidas em atividades criminosas ou ilegais. Todos 

os empregados deverão aderir às leis e regulamentos locais e estrangeiros 

aplicáveis contra a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é a 

transferência de dinheiro ou de outros fundos gerados a partir de atividades 

criminosas ou ilegais através de empresas legítimas ou bancos a fim de 

ocultar a verdadeira origem e natureza do dinheiro. Todos os casos de 

comportamento suspeito de pagamento ou outras transações financeiras 

incomuns, que levantam dúvidas quanto à legalidade da origem dos fundos, 

tais como, por exemplo, transferências de grandes remessas de dinheiro, 

deverão ser imediatamente comunicada ao Comitê de Ética. 
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70" Insider Trading"*Wuq"fg"Kphqtmcèùgu"Rtkxkngikcfcu+""
A Brenntag está comprometida com o comércio justo de títulos e outros 

instrumentos financeiros e não admite o insider trading (uso de informações 

privilegiadas para benefício próprio), sugestões ou apropriação indevida de 

informações que estão fora do domínio público. Os empregados da Brenntag 

deverão cumprir todas as leis e regulamentações sobre o uso de 

informações privilegiadas durante todo o tempo. Em particular, os 

empregados da Brenntag não poderão divulgar informações privilegiadas 

sobre a Brenntag ou outras empresas a terceiros, ou utilizá-las para realizar 

ou recomendar a compra ou a venda de ativos ou de outros instrumentos 

financeiros que são negociados publicamente na bolsa de valores ou no 

mercado de valores mobiliários organizado.  

As informações internas geralmente envolvem a utilização de todas as 

informações que possam ter ou que são susceptíveis de ter efeito 

significativo sobre o preço dos títulos relativos, entre outros, a:  

 

• Grandes fusões e aquisições, joint ventures e alienações; 

• Ações maiores e seu progresso; 

• Distribuição de dividendos;  

• Mudanças de pessoal no conselho administrativo;  

• Mudança de estratégia empresarial; 

• Resultados financeiros não alinhados com as previsões ou 

expectativas de mercado.  
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Qualquer empregado da Brenntag que divulgue informações privilegiadas 

estará sujeito a medidas disciplinares, inclusive a rescisão do contrato de 

trabalho por justa causa, além de possíveis sanções civis e criminais.  

80" Eqphnkvqu"fg"Kpvgtguug"

A Brenntag espera que seus empregados dediquem seu tempo integral de 

trabalho e atenção às suas responsabilidades na Brenntag. Deverão ser 

evitados os conflitos de interesse ou a simples aparência de existência de tal 

conflito. Os conflitos de interesses surgem quando os empregados exercem 

atividades ou interesses pessoais em detrimento dos interesses da Brenntag. 

Os conflitos de interesses podem ocorrer em situações diferentes, conforme 

os exemplos abaixo:  

 

• A decisão de celebrar, renovar ou rescindir contratos com 

fornecedores, clientes ou terceiros somente deverá ser baseada 

apenas em critérios objetivos e verificáveis, como preço, qualidade do 

serviço ou do produto, confiabilidade do parceiro contratante, etc. Sob 

nenhuma circunstância, essa decisão deverá ser afetada ou 

influenciada por relações pessoais, recebimento potencial ou real de 

ganhos pessoais ou outros interesses pessoais.  

• O mesmo padrão se aplica a qualquer decisão que envolva a 

contratação de pessoal. Todas as decisões relativas ao recrutamento 

de qualquer candidato deverão ser avaliadas objetivamente em relação 

a todas as suas credenciais, incluindo as qualificações, experiências e 

as qualidades individuais. Essas decisões não poderão ser afetadas 

pelo interesse pessoal do empregado responsável da Brenntag, nem 

sobre o requerente caso ele tem uma relação pessoal com o mesmo. 
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• Os empregados não poderão trabalhar/prestar serviço a concorrentes 

ou que tenham relações comerciais com a Brenntag, exercendo 

qualquer outro tipo de trabalho ou atividade que concorra com a 

empresa.  

• Manter, direta ou indiretamente (por exemplo, através de pessoas que 

ele ou ela é próximo (a)) um interesse financeiro em uma empresa 

concorrente ou fazer negócios com a Brenntag onde esse interesse 

financeiro seja superior a 1% do capital total da empresa. A mesma 

restrição se aplica a participações diretas ou indiretas em entidades 

empresariais que não exigem uma incorporação formal, como por 

exemplo, as parcerias.  

Os empregados que encontrarem ou que suspeitam de possíveis conflitos de 

interesses são incentivados a notificar o seu supervisor direto ou o Comitê de 

Ética. 

 

90" Vgttqtkumq."Eqpvtqngu"fg"Eqmêtekq"g"Gmdctiqu" 
A Brenntag se compromete a cumprir todas as Leis e Regulamentos 

aplicáveis ao Comércio Exterior e Alfândega dos países onde atua. O 

objetivo do controle do comércio é principalmente a prevenção da 

proliferação de armas e o combate ao terrorismo.  

Os empregados da Brenntag deverão observar todas as restrições aplicáveis 

ao comércio exterior local e internacional, tais como as restrições às 

exportações de certos produtos, serviços e tecnologias ou as importações de 

países, entidades ou indivíduos listados. Além disso, os empregados da 

Brenntag também deverão cumprir todas as restrições comerciais aplicáveis 

resultantes de embargos internacionais, que normalmente envolvem a 
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proibição de pagamentos ou outras transferências de fundos provenientes de 

e para determinados países.  

:0" Nkxtqu."Tgikuvtqu"g"Tgncvôtkqu"Hkpcpegktqu0" 
A exatidão e integridade de nossos livros, registros e relatórios financeiros 

são de fundamental importância para a Brenntag. É o que permite que a 

nossa gestão faça o controle da execução de transações comerciais dentro 

dos limites prévios de aprovações. É também essencial para o cumprimento 

de obrigações jurídicas aplicáveis da Brenntag em relação a documentos 

públicos e a relatórios.  

Os empregados da Brenntag sempre deverão se certificar que os livros e 

registros sob sua responsabilidade estarão:  

 

• Precisos, oportunos, detalhados e completos; 

• Refletindo com exatidão e verdade a transação comercial ou despesa 

iminente; 

• Proporcionando uma reflexão verdadeira e justa de nossos ativos e 

passivos, lucros e perdas, bem como nossa situação financeira;  

• Em conformidade com as leis e normas fiscais/ contábeis do país. 

Os empregados são incentivados a contatar imediatamente seu supervisor 

direto ou o Comitê de Ética, caso um motivo se torne aparente para duvidar 

da precisão de nossos livros, registros ou relatórios financeiros.  
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;0" Eqphkfgpekcnkfcfg""

Nenhum empregado que possua informações confidenciais sobre a 

Brenntag, seus fornecedores, clientes ou outros parceiros de negócios 

poderá divulgar tais informações a terceiros ou utilizá-las para seu benefício 

pessoal, enquanto estiver empregado na Brenntag, ou após esse tempo de 

emprego, a menos que:  

 

• Essa divulgação seja feita nos termos de um acordo de 

confidencialidade válido e eficaz,  

• Tenha aprovação prévia por escrito da Brenntag seja obtida de uma 

pessoa devidamente autorizada (desde que as informações 

confidenciais da Brenntag sejam de interesse); 

• Seja obtida a aprovação prévia por escrito de um terceiro (desde que 

as informações confidenciais de um terceiro seja de interesse); 

• A divulgação de informações confidenciais seja admissível com aviso 

prévio a qualquer terceiro afetado (se possível), caso seja exigido por 

lei obrigatória, por qualquer entidade governamental, da justiça ou 

órgão quase judicial ou regulador.  

O cumprimento de obrigações de confidencialidade internas, legais e 

contratuais é fundamental para a proteção dos interesses e das informações 

de propriedade da Brenntag, bem como para a sua reputação como empresa 

confiável e segura. Qualquer divulgação não autorizada de informações 

confidenciais poderá causar danos significativos para a Brenntag e seus 

parceiros de negócios.  
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Informações confidenciais significa qualquer informação técnica ou de 

negócios não pública, incluindo, entre outros, todas e quaisquer listas de 

fornecedores e clientes, preços, descobertas, invenções, processos, 

métodos, técnicas, equipamentos, know-how, segredos comerciais, outra 

propriedade intelectual e os direitos de propriedade, procedimentos, 

fórmulas, protocolos, especificações, pesquisa e desenvolvimento, 

informações financeiras ou de marketing, bem como estratégias e planos de 

negócio. 

Os empregados são incentivados a notificar imediatamente o seu supervisor 

direto ou o Comitê de Ética imediatamente sobre qualquer divulgação não 

autorizada de informações confidenciais. 

 

320" Rtqvgèçq"fg"Fcfqu"g"Ugiwtcpèc"fg"Kphqtmcèùgu" 
A Brenntag respeita os direitos de privacidade de cada indivíduo. Portanto, 

estamos em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis à 

coleta, processamento e utilização de dados pessoais. É proibida a obtenção 

ilegal, processamento ou utilização de dados pessoais dos nossos 

colaboradores, fornecedores, clientes e terceiros. Todos os dados pessoais 

devem ser sempre preservados com os devidos cuidados e protegidos contra 

o acesso não autorizado por terceiros.  

As medidas de proteção das informações garantem que todos os controles e 

regulamentos necessários estejam implantados no local para proporcionar o 

nível necessário de disponibilidade de informações, integridade e 

confidencialidade dos dados.  
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330" Vtcvcmgpvq"g"ucnxciwctfc"fqu"dgpu"fc"Dtgppvci" 
Os empregados devem tratar os bens da Brenntag com o devido cuidado e 

de forma responsável. Os bens da Brenntag incluem quaisquer ativos 

tangíveis, tais como os equipamentos de nossos escritórios, material de 

escritório, computadores, telefones, móveis, instalações e imóveis, veículos, 

máquinas, ferramentas e ativos intangíveis, tais como know-how, patentes, 

marcas registradas, segredos comerciais e de software, por exemplo. Os 

bens da Brenntag só poderão ser utilizados para fins comerciais, salvo 

acordo em contrário pelo supervisor direto do empregado da Brenntag. O 

mesmo se aplica aos serviços prestados pela Brenntag. A Brenntag não 

tolera qualquer uso não autorizado ou apropriação indevida de seus bens ou 

serviços.  

 

340" Kiwcnfcfg"fg"Vtcvcmgpvq"g"Eqpfkèùgu"Lwuvcu"fg"Vtcdcnjq" 

A Brenntag está comprometida com a promoção da igualdade de 

oportunidade para todos os empregados e candidatos a emprego. Nosso 

objetivo é criar um ambiente de trabalho em que todos os indivíduos são 

capazes de fazer o melhor uso de suas capacidades e habilidades, livres de 

discriminação ou assédio, e no qual todas as decisões e promoções são 

objetivamente com base no mérito. Nós não discriminamos nenhum 

empregado da Brenntag, parceiro de negócios ou terceiros, com base em 

raça, origem nacional ou étnica, nacionalidade, gênero, mudança de gênero, 

estado civil ou estado civil do parceiro, gravidez ou maternidade, idade, 

credo, religião ou crença, cor, ascendência, deficiência ou orientação sexual. 
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Da mesma forma, esperamos que todos os nossos trabalhadores adotem 

este mesmo espírito e tratem cada um de seus colegas de forma igual e com 

respeito. Não toleramos qualquer forma de discriminação, assédio ou 

intimidação no local de trabalho, que inclui comportamento ofensivo verbal, 

físico, visual, sexual, ou ações voltadas para um indivíduo.  

A Brenntag considera como dever, ser um empregador social mundial e trata 

seus empregados com respeito e honestidade. A Brenntag está em 

conformidade com todas as disposições de saúde ocupacional e segurança, 

a fim de garantir a segurança no local de trabalho e não se envolve em 

qualquer tipo de trabalho forçado ou infantil.  

Os empregados são incentivados a denunciar qualquer violação das normas 

referidas ao seu supervisor direto, Departamento de RH Corporativo ou o 

Comitê de Ética.  

 

350" "Ucûfg."Ugiwtcpèc"g"Rtqvgèçq"Cmdkgpvcn""

Saúde, segurança, proteção ambiental e a conservação de longo prazo dos 

recursos naturais são de fundamental importância para Brenntag. Quando 

um processo não pode ser feito com segurança, nós não o executamos. Esta 

é a base da nossa estratégia de segurança, saúde e meio ambiente global 

que abrange as cinco políticas:  

 

1) Política de Segurança  

A saúde de nossos empregados e a segurança em nossos locais é de 

prioridade absoluta para Brenntag. Nós trabalhamos na melhoria 

contínua de processos de trabalho e de segurança da fábrica.  
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2) Política de Gestão de Produtos  

A Brenntag toma medidas adequadas para garantir o tratamento 

apropriado de nossos produtos, enquanto estão sob a administração da 

Brenntag. Isso inclui a aquisição, embalagem, classificação e 

rotulagem, manuseio e armazenamento, possível descarte bem como 

processos de produtos e instruções de segurança. Nós nos 

comunicamos com nossos clientes sobre práticas seguras de manuseio 

e aplicações de produtos.  

3) Política ambiental  

A Brenntag trabalha continuamente na minimização de impactos 

ambientais para o solo, água e ar.  

 

4) Política de conformidade 

A Brenntag se compromete a cumprir com todas as exigências legais 

de saúde, segurança e do meio ambiente, das restrições ao uso e 

comercialização de produtos químicos em todas as nossas operações 

e organizações de vendas.  

 

5) Política de qualidade  

A Brenntag se esforça para garantir a qualidade de nossos produtos e 

serviços através da implantação de sistemas de gestão de qualidade a 

nível regional.  
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A Brenntag está comprometida em conduzir seus negócios com honestidade 

e integridade, e esperamos que todos os nossos colaboradores mantenham 

os padrões elevados, de acordo com este Código.  

 

a) Organização do Comitê de Ética 

A Brenntag estabeleceu um Comitê de Ética para responder as 

perguntas e aconselhar sobre o cumprimento do Código de Conduta. O 

Comitê de Ética aceita todas as informações recebidas e investiga com 

o devido cuidado. Todas as comunicações com o Comitê de Ética 

serão realizadas confidencialmente. 

 Se você tem alguma dúvida sobre este Código de Conduta ou a sua 

aplicação em qualquer circunstância em particular, poderá também 

contatar o seu Supervisor Direto, o Gerente de RH, enviar e-mail ao 

Comitê de Ética ou através do preenchimento de formulário a ser 

depositado nas urnas em cada unidade da empresa.  

 

b) Relatando Violações 

 Todos os empregados são incentivados a relatar qualquer suspeita de 

violação do Código de Conduta ao seu supervisor direto, ao Gerente 

de RH, enviar e-mail ao Comitê de Ética  ou através do preenchimento 

de formulário a ser depositado nas urnas em cada unidade da 

empresa.  
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Qualquer empregado que relata de boa fé uma violação do Código de 

Conduta, será protegido de qualquer forma de represália, desde que 

ele ou ela não esteja pessoalmente envolvido (a) na violação.  

 

O e-mail do Código de Ética é o: gvkecdtcuknBdtgppvcinc0eqm"

 

Cada relatório será cuidadosamente investigado e medidas corretivas e 

disciplinares serão tomadas, caso se justifique.  
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Declaração de recebimento do Código de Ética 
 
 
 
Declaro que recebi, li e entendi o “Código de Conduta e Ética Empresarial do 
Grupo Brenntag”, datado de abril de 2013, o qual regerá minha conduta. 
 
Me comprometo a seguir esse Código em minhas atividades e nas 
orientações que dou a outras pessoas. 
 
Da mesma maneira, me comprometo a divulgar e reforçar o conteúdo deste 
Código junto a todas as pessoas sob minha supervisão ou direção e 
relacionamento. 
 
Aceito formalmente a responsabilidade de informar qualquer caso declarado 
e ou suposto de violação do Código de Conduta e Ética Empresarial. 
 
 
 
 
_________________________           ___________________________ 
Nome      Assinatura 
 
_________________________          ___________________________ 
Data       Depto. / Unidade 

 


