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I. ESTITUTURAÇÀO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

1.1. Purômetos ímplementudos, em ulendimenlo aos lttcisos tlo

"capu{'tlo orrigo 4l do Decreto 8.420/2015

Atuando em conÍ'onnidade com a tmnsparência, ética e

integridade, visando o fortalecimenlo de seus valores, a lnove Edtrcacional

implementou regras voltadas à integridade. onde estão detlnidas. especialmente,

no Código de Conduta e nas Políticas luternas da empresa. Abordando regras

sobre Ambiente dc Trabalho (assédio e discriminação), Comhate a Corrupção

(Coíesias Comerciais. Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações,

Contratação de Terceiros. Relações corn Agenles Públicos), Conflito de

lnteresses. Concorrôncia. Prerenção contrâ l-avagem de Dirrheiro. Uso e

Proteçâo de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Anrbiente, Depaltamento

de Cornpliance (canais de denúncia e cotnunicação. desculttprimento e

consequências).

Alem de lodas essas normas. rrós atuamos de forma incisiva

na prevenção, detecçâo e mitigação de desvios. irregularidades, tiaudes e atos

ilícitos praticados conlra a administração pública.

1.2 Descrição do modo de implementaçdo tlos parômetros previstos na

olíneu "a"
O nosso Progratna de Integridade e desenvolvido e

implementado com base nos pilares das nossas atividades e no porte empresarial.

Assim. concentramos nossas principais regras em nosso

Código de Conduta, na Política Anticorrupção e Política de Treinamentos. Dessa

forma. a Alta Direçào da empresa está comprometida e atua constantemente na

implementação efetiva de todas as ttormas definidas. através de conrunicados aos

colaboradores e terceiros. treinamentos. destinação de recursos necessários e
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análise crítica periódica para um monitoramenlo constante etn busca da melhoria

contínua.

Para que o Programa de lntegridade seia realnrente eficaz.

designamos um protissional responsável, o qual possui autoridade' CertiÍicação

em Compliance Anticorrupção e independência para desenvolver suas

atividades. Estamos em processo de aprimoramento e' em breve. elegeremos um

Comitê de Compliance para que haja maior propagação desta cultura de

lntegridade;

Importante mencionar, ainda, que nosso programa possui

como hase o levantamenlo de riscos de nossas atividades e setoÍes, sua devida

análise e classificação e controles (financeiros ou nâo) det'inidos para a detecçâo.

prevenção e mitigação de irregularidades. desvios, fraudes e atos ilícitos que

possam ser praticados contra a Adminislração Pública. Para isso, detlnimos todo

o processo de análise na Diretriz de Riscos da lnove Edncacional- detalhando

todo o procedimento de análise.

Enr síntese. nosso programa é monitorado e medido

constantemente para o devido acompanhamento. análise e eventuais nrelhorias

que possam ser fleitas.

1.2. Importôncia da Implemeníaçdo do Programa de Integridade

Nossa empresa preza por todas as normas delinidas n<l

Prog:rama rte lntegridade, as cotrsideramos impoíantes pam o desenvolvimento

empresarial e nos dedicamos para que sejarn cumpridas em sua totalidade'

Entendemos que estar em e'onÍbntridade vai rnuito além de

cumprir as normas e leis estabelecidas. Nosso esforço diário é para que

integridade esteja atrelada à nossa cultura organizacional. pois sabemos

estaremos beneficiando a nós e toda a sociedade.

Dessa forma. temos como principal pilar o

comprometimento da Alta Direção. atuando de forma contínua para que c)
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programa seja corretamente implementado, monitorado e cumprido através de

várias ações.

2, MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE

INTEGRIDADE

A lnove Educacional tem definida a seguinte estrutura para

scu Programa de lnlegridade:

. Comprometimento dâ Alta Direção: Além da análise da

necessidade de desenvolvimenlo e implernentação de um Programa de

Integritlade, nossa direção tarnbém verifica se o mesmo está se propagando

contbrme os valores e princípios da empresa. Dessa forma. atlla de maneira

contínua, Íiscalizando. enviando comunicados aos colaboradores e tcrceiros que

mantemos relacionamento, há treinametrto vollado exclusivamente para a Alta

Direção, tratando de como deve ser o comporlamenb da liderança e a imporlância

das suas atitudes como exemplo para os demais. são destinados recursos para que

lraja melhoria oontínua do programa. além dos demais esforços necessários para

que surta os efeitos esperados.

o ldentificação de Riscos: São realizadas análises dos riscos de quatro

ern quatro meses ou conforme ha.ia necessidade. Nestas. idenliÍ'icam-se os

possíveis riscos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos qrle possam ser

praticados; a chance de ocomere: o inrpacto que podem causar, para que. baseados

nessa identificação, sejam detlnidos os controles especíÍicos (financeiros ou não)

para prevenção, detecção e mitigação. Aqui, inclui-se tanto os riscos residuais

quanto os inerentes ao negócio. Todo este processo segue um padrão estabelecido

pela Diretriz de Risr:os adotada pela ernpresa.

. Designação de responsável: A Empresa designou um responsável

que possui autoridade. conhecimento e independência para o desenvolvimento de

suas atividades. especialmente na supervisão da concepção e implementação do

CNPJ: 35.187.278.OOOUOz
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programa: aconselhamento e orielltação para os colaboradores : repoÍte do

desempenho do programa à Alta Direção e melhoramento contínuo. Estamos em

processo de deÍinição do nosso Llonritê de Compliance, que deverá ser

estabelecido em breve.

o Código de Conduta: No Código de Conduta da empresa são

determinadas as regras para o Arnbiente de Trabalho (assédio e discriminação),

Combate a Corlupção (Cortesias Comerciais. Contribuiçôes Políticas, Patrocínios

e Doações, Contrataçào de Terceiros. Relações com Agen(es Públicos), ConÍ'lito

de lnteresses. Concorr'ência, Prevenção contra Lavagern de Dinheil'o. Uso e

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais). Meio Anrbiente, Departamento

de Compliance (canais de denÍrncia e comunicação. descumprimento e

consequêucias).

o Política Anticorrupção: Tem como base a Lei Anticorrupçâo.

fomecendo meios e Íbrramentas adequadas para o auxÍlio na identilicação de

situações de risco, possíveis pâgamentos indevidos e a lonna de agir nesses casos.

Assim como as demais. snconÍra-se disponível para todos os Colaboradores e.

sempre que possível, é tratada nas rcuniôes, trcinamentos e encontros,

reaÍirmando as diretrizes da empresa e sugerindo que quaisquer dúvidas sejam

reportadas ao Departarnento de Compliance.

. Política de Treinamentos: Nossos colaboradores. cm sua toÍâlidade.

possuem acesso aos ú€inâmentos acetca do programa de integridade, sendo que

trosso maior objetivo é que todos realmente entendam as regras para que possâm

cumpri-las de maneira eÍicaz. estanclo preparados para delectar e reagir a possíveis

casos de comrpção e demais t'raudes. Dessa i'onra. entendendo a importância dos

nossos canais de comunicaçôes e denúncias, saibam utilizá-los, uma vez que é

gârantindo o anonimato, a confidencialidade e não reÍâliação. Nós consideratnos

essencial a participação de todos. Como possuímos vários setores com funções

diÍbrentes, os treinamenlos são f'eitos de forma específica para cada setor e. em
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seguidâ, reaÍlrmado a todos. Assim. conseguimos direcionar melhor a mensagem

a ser entregue.

o Canais tle denúncias. investigação e medidas

diseiplinares: disponibilizarnos Canais de Ciomunicaçãcl com mecanismos

capazes de garantir a conÍ'idencialidade para receber irtlbnnações ou denúucias,

identiÍlcadas ou anônimas. sobre eventuais descumprimentos dos principios e

valores da empresa. Os oanais são: ouvidoria.compliance(Z;gnrail.com e aplicativo

disponír,el para baixar no Google Pla1". App Store e QR CODE disponibilizado na

empresa. -lodos os relatos recebidos serão apurados e discutidos pelo

Depanamento de Compliance, as denúncias de boa Íé serão invesligadas e. se

conlirmada a procedência, aplicau'emos a nredida disoiplinar adequada ao caso.

. Medição e monitoramento: Nosstt programa é

monitorado e medido de forma oonstante para que possamos acompatlhar sua

efetividade. detectar necessidades de correções e implcmentar as melhorias

necessárias.

o Auditoria: Possuítnos um plano de arrditoria" que será

realizado por profissionais especializados e independentes. a partir do mês de

iulho de 2022 todos os anos. Set'ãtl auditadas todas as áreas de Compliance.

o Medidas disciplinares em caso de violaçâo do

programa de integridade: Todos os que infringirem as normas do nosso

programa. responderão de forma proporcional ao ato praticado, conÍbnne descrito

no Código de Conduta da lnove Educacional.

3, ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NA

PRE,VENÇÀO, REMEDIAÇÃO E DETtrCÇÃO DO ATO LT],SIVO, OB.IETO

DA APURAÇÃO

Nosso progratna de integridade é estruturâdo de forma que

possamos prevenir, remediar e detectar possíveis atos lesivos Íanto pâra a própria

CNPJ: 35.187.278-OOO1-{02
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elnpresa quanto à administração pública. Desenvolvemos regras claras e objetivas"

bem como buscamos propaga-las ao máximo para que não exista dúvidas ou

alegaçâo de íalta de conhecimento.

Incentivamos que sejanr feitas denúncias de boa Íé. através

dos Canais de Comunicaçôes e proibimos qualquer tipo de retaliação. Delitos que

venham a ser comprovados serão informados à Alta Administração que tomará as

providências e reportará. se necessário. às autoridades competentes .

Um Contpliance eficaz evita danos incalculáveis a qualquer

organização. seja ela pública ou privada. Por isso. nos comprometernos enr cunrprir

e propagar tudo aquilo que adotamos no nosso Programa.

CN PJ : 35. 187.27 &-OOOL I 02
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I ) CompÍometimento da Alta Direção: ata de reunião e treinamento alta

direção;

2) Código de Conduta;

3) Políticas Internas:

4) Matriz e Diretriz de riscos;

5) Canal de comunicação e denúncias (print de telas do aplicativo' além do

Código de Condula.

CNPJ: 35.187.27$-OOAU 02
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DECLARA cÃo lxrtcORRUPCAO

r Que está ciente, conhece e entende os lerll'los das leis anticorrupçáo brasileiras

ou de quaisquer oulras aplicáveis ao seu ramo de atuação. comprotnetendo-se a abster-

se de qualquel ativitiade que constilua uma violação das disposições das Regras

Anticorrupção, por si e por seus administradores. direlorcs, Íuncioniirios e agentes' bem

como seus sócios que venltam a agtir em sctt nom.'.

o Que se obriga a coudLtzir suas práticrs comerciais, durante a cot.tsecução dos

seus serviços, de lbnna ética e enr conlbrnlidade com os preceitos legais aplicáveis'

. Que na execução dos seus sen'iços. nem a empresa ltem qualquer de seus

rliretores, empregados, agentes or.r sócios aginclo em seu nome' devem dar. oferecer,

pagar. pÍometer pagar, ou aulôri7-ar o pagamenlo de' direta ou indiretãneme. q§alquer

dinheiro ou qualquer coisa de valor a qLralquer autoridade governanental, consultores.

representaÍÍes. parceiros. on quaisquer terceiros" com a finalidade de intluenciar

qLtalqüer ato ou decisâo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem

indevida. ou direcionar negócios para' qualquer pessoa. e que violem as Regras

Anticorrupção-

Declâra neste ato qlre:

a) não violor.q viola ou violar'á as Regras Anlicorrupção

b) tem ciência que qttaiqLter atividade qtre viole as Regras Anticorrupção é

proibiila e que c'ttnhece as cotrseqLtências pt.tssíveis de tal violação, inclusive a

possibilida<te de rescisão molivada irnediata de contralos conr adrainistraçáo pÍlblica-

indepenclentenente de qualquer notilicação. observadas as penalidades clevidas'

'l ercsina/Pl. l0 dc dezembro 20f1

EDSON PINHEIRO A5sinadôdefoímadisitarcosrA ?;,lB;,:il!1:!i§:'""^
JUN IOR:4173382731 Ddos:2o2r.r 2.20 r 2r 41 7

5 -03'oo

rNovE EDUcAcToNAL l,'ãfii",i:l'J['-Xf ' *'
EIRE Ll:3 5 1 87278000 I 0 ErRELri35l 87273000r 02

- Dádôs:2021 12.20'):14:192 o:r oo

INOVI NDUCÀCI(}NAI, EIRII-I

INOVE EDUCACIONAL EIRIILI. por seu Representanle legalmente constituÍdo,

DECLARA, sob a.s penas da lei:
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pooER PúeLlco

Emissão: 08 de dezembro de 2O21

Vigência; 08 de iunho de 2022

Revisáo: A revisão ocorrerá a cada 06 (seisJ nleses, ou em menor período,

caso haja algum fator específico que demande atenção.

Responsável funcional: A responsável pela atualização e reüsão desta

Política é a Coordenadora de Compliance.

A Política visa assegurar que os todos colaboradores, parceiros e

fornecedores da Empresa compreendam as diretrizes da l,ei Anticorrupção

brasileira para que observem as diretrizes, prevenindo e combatendo situações

propensas a atos de corrupção, suborno e fi"audes. Esta Política corrobora as

diretrizes do Código de Conduta da Empresa, assim, ambos os normativos devem

ser seguidos em sua plenitude, a fim de prevenir, mitigar e remediar os riscos de

corrupção.

CN PJ : 35. 187. 27 8 I OOO]-OL
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1. OBETIVO

O objetivo da Politica Anticorrupção é reforçar o compromisso da lnove

Educacional de manter os mais elevados padrões de integridade, ética e

governança na condução de seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate à

corrupção tanto em relação as instituiçôes públicas conro as empresas privadas,
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2, APLICAÇÃO

A presente Política abrange todos os colaboradores [Próprios ou Terceiros)

de qualquer nível hierárquico, e todos fornecedores, prestadores de serviços,

agentes intermediários e outros parceiros de negócio. 0 cumprimento desta

PolÍtica é obrigação para os envolvidos nos negócios da Empresa, sendo vital para

garantir a sustentabilidade e a proteção da reputação da mesma'

3. DIRETRIZESG§RAIS

A lnove Educacional proíbe e não tolera nenhuma prática de cormpção,

suborno, pâgamento ou recebimento de propina seia com a Administração Pública,

nacional ou estrangeira, ou com Empresas Privadas, com base na lei anticorrupção

brasileira e internacional.

3.1. Relâcionamento com Poder Público

Reafirmamos nossâ postuÍa íntegra e transparente em nossos

relacionamento com o Poder Público e proibimos quaisquer atos de corrupção ê

suborno, de forma direta ou indireta, no relacionamento com um Agente Público

ou a um terceiro com ele relacionadr:, seia nacional ou transnacional'

CNP.I: 35.187.278/0001-02

Todos os colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros que atuam em

nome da Empresa estão proibidos de oferecer, prometer, autorizar ou receber

(direta ou indiretamenteJ qualquer vantagem indevida [pagamentos, presentes ou

a transferência de qualquer coisa de valorl para agente público no intuito que

influencie, facilite ou recompense qualquer ação ou decisão oficial em benefício da

Empresa ou próprio.

Nenhum colaborador, terceiro ou parceiro sofrerá qualquer tipo de

retâliação ou penalização devido a atraso ou perda de negócios resultantes de sua
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recusa em pagar ou receber propina. É fundamental que se aia com

responsabilidade ao efetuar relato da situação, que devem ser consistentes e

verídicos.

3.1.1. LeiAnticorrupção

A Lei Anticorrupção brasileira dispõe sobre a responsabilização objetiva,

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção contra

administração pública nacional ou estrangeira. Por meio dessa lei a pessoa jurídica

passa a ter responsabilidade objetiva pelo ato ilícito cometido por seu colaborador,

agente intermediário ou representante que beneficie a empresa, isso significa que

a empresa responderá por qualquer ato de corrupção sem a necessidade de provar

a culpa ou conhecimento dos responsáveis da empresa.

Para a realízação dos atos lesivos não é necessário que o ato ilícito seja

concretizado, basta pronoter ou oferecer vantagens indevidas a Agentes Públicos

ou pessoas a ele relacionadas. As penalidades previstas na lei podem ser

administrativas como multa sobre o faturamento llruto e publicação da decisão

condenatória em meios de comunicação de grande circulação, e judiciais como a

proibição de recebimentos de incentivos ou empréstinlos de instituições

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, decretação de perdimento

de bens e direitos, reparação do dano, até a suspensão ou dissolução das atividades

da empresa. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade

individual criminal de seus administradores, colaboradores ou qualquer pessoa

que seja autora ou partícipe do ato de corrupção contra a Administração Pública.

3,2. Relacionamento com Fornecedores, Parceiros e

Terceiros

Todos os íornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e

outros parceiros que conduzam negócio corn a Empresa ou em nome desta, devem

agir com o mais alto nível de integridade"

CNPJ: 35.187.278I OOO1.O2
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Assim, a Inove Educacional se reserva no direito de realizar uma avaliação

de riscos de compliance por meio unt procedimento de due diligence de

integridade que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais pode

estar exposto, nos seus relacionâmentos com terceiros, cont base na avaliação do

perfil, do histórico de envolúmento eln casos de corrupção, da reputação e das

práticas de combate à corrupção, dentre outros critérios de compliance. Quando

uma situação de risco for identificada na due diligence de integridade, esta deve

ser tratada de forma satisfatória com o apoio da área de Compliance antes que a

relação seia contratada ou continuacla.

De acordo com a Lei Anticorrupção, a Empresa pode ser responsabilizada

pelas ações de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e

outros parceiros de negócios caso participem atos de subornos ou corrupção que

vissem beneÍiciar a mesma, independente dela ter conhecimento da suposta

conduta imprópria praticada.

Portanto, o colaborador nunca deve pedir a um teÍceiro intermediário que

se envolva ou tolere qualquer conduta que o próprio colaboraclor esteia proibido

conforme os termos dessa Política.

3.3. Pagamento de Facilitação

São conhecidos como "pagamentos de facilitação" pagamentos feitos a

funcionários tanto do setor público como do setor privado, como benefício pessoal,

para garantir ou acelerar a execução de atos de rotina a que a entpresa tenha

direito.

A Inove Educacional proíbe e não tolera o oferecimento ou pagamento de

facilitação para acelerar ou favorecer a análise e obtenções de licenças,

autorizações e permissões a serenl realizados por seus colaboradores,

fornecedores ou agentes intermediários.

CNPJ : 35. 187.27 8 I OAOt-Oz
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3.4. ConÍlito de Interesses

Todos os colaboradores da lnove Educacional devem agir de modo a

prevenir e remecliar situações que possam causar ou sugerir conflito de interesses

nas relações entre colaboradores, fornecedores, concorrentes e órgãos públicos e

que, se não revelados, podem vir a abalar a confiança e a credibilidade do

colaborador e da Empresa.

Dessa forma, os colaboradores não devenr usar de sua posição na empresa

para apropriar-se de oportunidades, favores ou vantagens em benefício próprio,

não devem usar informações confidenciais de forma imprópria para beneficio

próprio, não devem ter nenhum envolvimento direto em negócios que seiam

conflitantes com os interesses da organização, ou seja, devem evitar qualquer

situâção de real ou potencial conflito de intei'esse que de alguma forma, possa

comprometel sua independência ou imparcialidade.

Portanto, toda possível situação de conflito de interesses deve ser evitada e

declarada no nosso Canal de Comunicação para que possa ser tratada de forma

apropriada pela área de compliance, conforme as regras dispostas no Código de

Conduta.

3.5. Brindes, presentes e Hospitalidades

Os colaboradores, parceiros e fornecedores estão proibidos de aceitar ou

oferecer qualquer tipo de vantagem, como brindes, presentes e hospitalidades,

para Agentes Públicos, pessoa a ele relacionada, ou Partes Privadas a fim de

influenciar suas decisões ou obter benefício próprio ou para empresâ. Todos os

brindes, presentes e hospitalidades devem ser declarados, e a fim de eútar

qualquer situação de desconforto ou desconfiança, somente será permitido aceitar

brindes institucionais e sem valor comercial.

CN PJ : 35. 187.27 I I OOOI-O2
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0s brindes ou presentes com valor comercial serâo encaminhados para a

Comunicação Interna que irá realizar o sorteio entre os colaboradores, no intuito

de evitar situações que possam interferir em decisões ou causar algunt descrédito

tanto ao colaborador como à Empresa. Se o colaborador tiver alguma dúvida sobre

como se portar em caso de recebimentos de algum tipo de brinde, presente,

refeição, viagem, hospedagem ou entretenimento, ele poderá contatar seu superior

imediato, o seu gestor ou pela Ouvidoria.

Por fim, destaque-se a existência da "Política de Brindes, Presentes e

Hospitalidades" que deve ser obseruada e cumprida de forma complementar.

3.6. Doaçôes de Responsabilidade Social e Patrocinios

As doações com fins de responsabilidade social e os patrocínios deverão ser

realizadas de forma transparente, sendo previamente documentadas, aprovadas e

feitas apenas por razões legítimas ao objetivo da doação e patrocínio, como selvir

os interesses humanitários de apoio às instituições culturais e educacionais e

buscar a valorização e conhecimento da marca.

As contribuições de doações e patrocínios serão realizadas conl o mais

elevado padrão de transparência, integridade e legalidade. São vedadas que

doações e patrocínios sejam oferecidos, prometidos ou concedidos com a

finalidade de se obter vantagern inadequada ou influenciar a ação de um agente

público.

Dessa forma, a fim de verificar a idoneidade e legalidade da organização a

ser benel'iciada, seja por doação ou patrocínio, será realizada uma due diligence de

integridade no intuito de obter informações como histórico de envolvimento em

casos de corrupção, fraudes, se possuern adrninistradores que sejam agentes

públicos ou pessoas politicamente expostas, dentre outras.

CNPJ : 35. 187.27 8 I AAO1.O}
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3.7. Doaçôes Políticas

A lnove Educacional não se envolve em atividades político-partidárias e não

realiza contribuiçôes políticas, seja para candidatos, partidos políticos,

representantes de partidos ou campanhas afins, pela Empresa, ou em nome dela,

conforme proibição legal.

Respeita a participação de seus colaboradores em atividades Políticas desde

que seiam sempre em caráter pessoal, fora do expediente de trabalho e em

observância às diretrizes do Código de Conduta Ética.

3.8. RegistrosdasOperaçõesContábil-Financeiras

A Inove Educacional exige e assegura que todas as transações/operações

contábil/Íinanceiras estejam totalmente documentadas, corretamente aprovadas e

classificadas para a descrição correta de despesa que reflitarn de maneira precisa a

sua natureza, com o respeito aos acionistas, investidores e sociedade em geral. Enr

hipótese alguma, docunrentos falsos, imprecisos ou enganosos devem constar dos

livros e registros.

Todos os registros e respectivos documentos originais comprobatórios das

operações contábil-financeiras da Empresa serão apresentados aos órgãos

públicos fiscalizadores e à audÍtoria externa, sempre que for necessário.

3.9. Participação em Licitações Públicas

Nos casos em que a Empresa participâ de licitações públicas estará sujeita e

cumprirá as disposições legais da Lei das Licitações {ne 8.666/13), da Lei

CN PJ : 35. 187. 27 8 I OOOL-O2
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Anticorrupção, as normas da licitação e as cláusulas contratuais firmadas com o

órgão público licitante.

3.10. Combate à Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro configura-se no processo pelo qual há a

transíormações de recursos de ganhos de alividades ilegais em ativos com uma

origem aparentemente legal-

Somos comprometidos com a transparência e legalidade nas transações

financeiras. Portanto, os colaboradores que possuírem evidências ou suspeitas de

práticas de lavagem de dinheiro devem procurar imediatamente nossa Ouvidoria

ou a área de Compliance.

q. rNDicrosDApRÁTrcADEcoRRUpÇÃo("REDFrAGs")

Para fins dessa Política e para gârantir o cumprimento da Lei

Anticorrupção, algumas situações concretas podem configurar indícios da

ocorrência de corrupção, devendo os Colaboradores [Próprios e TerceirosJ

dispensar especial atenção para as seguintes situações:

- A contraparte tenha má reputação por ter se envolúdo, ainda que

indireto, em assuntos relacionados à corrupção, atos antiéticos ou potencialmentê

ilegais;

- A contraparte solicitou comissão que é excessiva, pa€ía em dinheiro ou de

outra forma irregular;

- A contraparte é controlada por um Agente Público ou tenl relacionamento

próximo corn a Administração Pública;

CNPJ : 35. 187.27 8 I OOOL-0Z
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- A contraparte é recomendada por um Agente Público;

- A contraparte fornece ou requisita fatura ou outros documentos

duvidosos; - A contraparte se recusa ou tenta dificultar a inclusão das cláusulas

anticorrupção no contrato por escrito;

- A contraparte não possui escritório ou íuncionários compatível com sua

atividade; As situaçôes previstas acima não compõem um rol taxativo e os indícios

podem variar em função da natureza da operação, da solicitação de pagamento

e/ou despesa, assim como da localização geográfica.

Tais situações não são, necessal'iamente, provas de corrupção, nem

desqualificam automaticamente, Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de

Serviços ou Agentes lntermediários. Todavia, devem ser verificadas até que se

tenha certeza de que não configuram iníração a Lei Anticorrupção e a esta Política.

Todo Colaborador que sê deparar com umas das situaçÔes acima elencadas

deve comunica-la imediatamente à Ouvidoria'

5. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DUVIDAS

A Empresa manterá um plano de comunicação e treinamento periódico e

constante para seus Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da

importância do cumprimento das regras dessa Política e da Lei Anticorrupção'

É de responsabilidacte de todos os Líderes da Inove Educacional divulgar

para seus liderados o conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a

necessidade e importância de sua observância e incentivá-los a apresentar dúvidas

ou preocupaçôes com relação a sua aplicação.

CN PJ : 35. 187.27 8 I OOOI-O?
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Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta

Política poderão ser enviadas pelo canal de comunicação as empresa, disponível

pelo e-maiI ou Aplicativo.

6. CANAL DE COMUNICAÇÃO

É essencial que todos abrangidos por esta Política relâtem qualquer ato ou

indício de ato de corrupção, pagamento/recebimento cie propina ou outra situação

que viole esta Política Anticorrupção, assegurando a proteção dos padrões éticos

adotados pela Empresâ e preservando sua imagem no mercado.

Nesse sentido, disponibilizamos os Canais de Comunicaçào:

- E-mail: ouvidoria.contpliance(ôgmail.conl

- App: Disponível em nossas plataÍorntas digitais e QR CODE que encontra-

se por todos os setores da Empresa.

Este canal é operado pelo Setor de Conrpliance. Não é necessário se

identificar ao utilizar o canal, mas é fundamelttal agir com responsabilidade ao

efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Não haverá qualquer

retaliação para o Colaborador que utilizar o canal, conforme estabelecido na

Política de Não Retaliação a Denunciantes.

7. INVESTIGAÇÕESSSANÇÕÊS

Todos os incidentes informados de suspeitas de violação desta Política

serão investigados imediatamen!e e de forma apropriada. Se, depois da

investigação, verificar-se que ocorreu uma conduta que infringe as regras dessa

Política, serão tomadas medidas corretivas imediatas e exemplares, sempre de

acordo com as circunstâncias, gravidade e a lei aplicável.

CNPJ: 35.18?.27810001-02
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Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole qualquer disposição

desta Política estará suieito a sanções disciplinares previstas no Código de Conduta

da Empresa, listadas abaixo:

- Advertência por escritoj

- Suspensão;

- Dernissão sem justa causa;

- Denrissão por justa causa;

- Exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário;

- Ação judicial cabível.

CNPJ: 35.187.278/ 0OO7-o2
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ATA DE REUNIAO

Ata de Ne: 001

Realizada em: 30/77/2021

Hora de lnício: 11:00 hrs

Hora de Término: 12:10 hrs

Local: Vídeo Conferência

Objetivo: Apresentar à Alta Direçâo da empresa o Código de Condutã dâ

Êducacional para que, sendo aprovado, seja divulgado aos demais colaboradores

Participantes: Marina Teixeira, Edson Pinheiro Costa Júnior.

lnove

Assuntos abordados:

A reunião teve início às 10 horas.

lniciou com a apresentação do Código de Conduta ao sócio administrador da

lnove Educacional, detalhando cãda têma abordado, conforme a necessidade e o

ramo de atividade da empresa.

Marina explicou sobre a Lei Anticorrupção e sua objetividade, onde a

empresa é responsável pelos atos praticados pelo funcionário, mesmo que alegue

nãÕ têr conhecimênto.

Edson levantou questionamentos sobre a lei, como poderia deixar isso claro

aos funcionários principalmente no treinamento, para que fosse realmente

absorvido e compreendido o que está descrito no Código e sobre suas

responsabilidades.

Marina explicou como será abordado, focando no plano de ação para que o

Programa de Compliance tenha eficácia e deixando claro que o comprometimento

da Alta Direção é fundamental nesse processo e co nscie nt ização.

Após sanar todas as dúvidas, o sócio aprovou o conteúdo, não sendo

necessário alteração e ficou estabelecido que o treinamento ocorrerá de forma

presencial no mês de janeiro de 2022.
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A apresentação do referido código já serviu como treinamento da Alta

Direção.

A reunião finalizou às 12:10 horas, com a palavra e comprometimento dâ

Alta Direção, determinada em cumprir e fazer cumprir todo o conteúdo do Código

de Conduta.
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MrssÃo:

vl§Ão:
Desenvolver um trabalho diferenciado,

melhor que temos para que Possamos

regional no nosso seguimento.

entregando o
ser referência

VALORES:

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e

eficiência, não só com nossos empregados e

colaboradores, mas também com todos aqueles que

conosco se relacionam.

Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela

pontualidade, excelência e qualidade nos nossos

produtos e serviços.
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1 ApRESENTAçÃO

lnspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta representâ o

compromisso quê temos com a Ética e lntegridade empresariais. É um

importantê instrumento que deve servir como um guia para compreensão das

condutas esperadas por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem

conosco, pois sua ôplicação sê estende, obrigatoriamente, a todos estes.

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutas

suspeitas ou violações. Assim sendo, é muito imPortânte que você compreenda

todos os tópicos aqui abordados. Para ajudá-lo, cada um deles virá

acompanhado por uma seção que esclarece o quê esperamos de você,

lembramos quê as atitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste Código

não são taxativas, podendo variar conforme a conduta do autor.

1.2. GESTÃO

A aprovação deste Código e suas atualizaçôes são de

responsabilidade da Alta Gestão da empresa. sugestões de melhorias devem

ser encaminhadas ao departamênto de Compliance ou à Administração.

4
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3. I\MBIENTE DE TRABALHO
I
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RubÍica: qT-

Sabemos que a imagem de uma êmpresa é formada com base na

qualidade dos seus sêrviços e nas suas condutas. Sendo assim, nos

comprometemos a agir em conformidade com as leis e regulamentações de

segurança do trabâlho, saúde e meio ambiente e esperamos que você faça o

mesmo.

lncentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos

padrões de convivência entre si, não se restringindo somente à estes, como

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores.

3.2 DIVERSIDADE E lNCLUSÃO

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes,

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados. Buscamos um espaço

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não toleramos qualquer

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho
justo e com oportunidades de crêscimento profissional baseado nas

habilidâdês de cada um.

6
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O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ Folh
Rubrica:

NO NOSSO AMBIENTE INTERNO É ITqPORTATTE FICAR ATENTO E GARANTIR:
. A igualdade de acesso às oportunidades
. O respeito no trato pessoal, independentemente dâ posição ocupada.
. O respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para

não as ultrapassar.

3.3 CoMBATE A EXPLoRAcÃo Do TRABALHo INFANTIL E/oU ANÁLoGo

AO DE ESCRAVO

O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e

inter-relacionados quê afetam negativamênte toda a sociedade. Sabendo disso,

nos comprometêmos a combater estas violações aos Direitos Humônos e

Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, êm nossas atividades ou de

nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira

ilegal ou degradante.

O QUE ESPERAMOS DE VOCE

Esperamos que você, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja

cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de

trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação

ou reporte direto ao órgão governamental responsável ligando no número lOO.

7
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3.4 DTSCRTMTNAçÃO E ASSÉDrO

Assédio caracteriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação,

coação ou ameaça a empregados. Refere-se também à criação dê um ambiênte
de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condições
de trabalho dos demais envolvidos.

Não toleramos qualquer forma de assédio, tais como sexual, moral ou

de qualquer outra naturêza, nem situações que configurem discriminação,
desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados,
independentemente de seu nível hierárquico.

ATITUP§§ AL'§ I§Ã§ T§L§R.&M§§

o A desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações

vexatórias;
. Trâtar subordinados de forma desrespeitosa;
o Perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do cargo que ocupa;

o O assédio sexual, praticado mediante declarações não desejadas, carinhos

não correspondidos ou manifestaçôes não verbais dê natureza sensual;

^- .,,\^Ê(J LltUtr tr.5FtrHAtvl\J5 utr V (J\-E

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando

sempre incentivar êsse comportamento para que tênhamos um ambiente de

trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comportê de uma mâneira ofensiva,

insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante.

Não faça piadas ou comentários sobre raça, etnia, religião, prêferência

sexual, idade, aparência ou deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou

exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados.

8



Processo

3.5 FRAUDE

A fraude ocorre quando o colaborador induz a emprêsa ou algum

terceiro a erro afim de obter vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar

o crescimento da organização, êste tipo de conduta é considerado crime pelo

Código Penal.

O §UE ESPERAMÕ§ DE VCIE§

lncentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departâmento de

compliance de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa

empresa e/ou nossos colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento

de práticas fraudulentas que nos envolvam, rêporte imediatamente à nossa

Ouvidoria que está disponível para todos.

9
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4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

4.r coRRUPçÃO

Corrupção é todo ato que envolva a promessa, o oferecimento ou a

entrêga, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios,

independentemênte do seu valor econômico, com o objêtivo de obter alguma

vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuração

internô, atos dessa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentês

públicos ou privados, serão considerados corrupção.

Nós repudiamos todo e qualquer de atitude dessâ natureza' Um dos

pilares do nosso Programa de Compliance é a prevenção à corrupção, e, para isso,

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas

internas auxiliando todos os nossos empregados na comprêensão dos tipos de

corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito

para evitá-los.

É de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as regras ê os

cuidados expostos no nosso Programa de Compliance Anticorrupção, bem como

relatôr, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-sê

dos canais disponíveis.

II
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. No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime previsto

pelo Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de

reclusão.

. Em 2013, foi publicada a lei n" 12.84612011 l"Lei
Anticorrupção"l que prevê a responsabilização de empresas por

atos de corrupção praticados por seus funcionários nas esferas

administrativa e judicial. Alem das multas expressivas às quais a

empresa estaria exposta há até mesmo a possibilidade de

dissolução da pessoa jurídica infratora.
. De acordo com a Lei Anticorrupçâo, empresas são

responsáveis por qualquer ato de corrupção do qual elas se

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção

saiba que tal ato foi cometido. Dessa forma, precisamos ter cuidado

redobrado ao contratar intermedlários, conceder patrocínios ou

fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potencial).

o 8i.,§ E§pERAMO§ §§ VOCÊ

Esperamos que você atue semprê em conformidade com nossas

políticas e com a Lei, ficando atento ao representar a empresa em processos

licitatórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior.

Sempre quê estiver em dúvida ou suspeitar de alguma atitude ilícita,

consulte o Departamento dê Compliance ou utilizê nosso canal de denúncia

12
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4.2 DOAçÕES, PATROCíNIOS E PARTICIPAÇÃO POLíTICA

Respêitamos o direito individual do empregado de se envolver em

assuntos cívicos e participar do processo político. Entretanto, tal participação

deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve

tornar claro que as manifestações são suas, e não da Empresa.

Nossos recursos, espaço e imagem não podem ser usados para atender

a interesses políticos pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para

campanhas ou causas políticas.

Realização dê pagamentos, a título de gratificação, ou o oferecimento

de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para

agilização de serviços de rotina ou açôes administrativas são, estritamente,

proibidas.

O AUE ESPERAMOS DE VOCE

Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem

quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido político,

candidato político, f uncionário público eleito ou para qualquer uma das

organizações a eles afiliadas. Não utilize da sua função para têntar influenciar

outra pessoa a fazer contribuições ou â apoiar qualquer partido político ou

políticos.

15



4.5 RELAçÃO COM CONCORRENTES

Repudiamos qualquer prática que possa restringir o comércio ou a livre

concorrência, em especial âs práticas ilegais de formação de cartel, fraude a

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o

cumprimento das leis de concorrência.

Nenhum colaborador tem autorização para discutir nossos preços ou

informações confidenciais com concorrentês, manipular processos licitatórios,

ajustAr Ou combinAr valoreS Com nossos cOncorrentes, ou ter acesso antecipado

a informações que ainda não sejam públicas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Fique atento à aparência e as implicações ao interagir com um

concorrente, seja em uma situação pessoal ou comêrcial, e evite ações que

possam insinuar qualquer forma de combinação de preços. Todas as informações

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se

admitindo sua obtenção por meios ilícítos.

Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer hipótese,

informações sensíveis, como preços atuais e futuros, margêns de lucros, políticas

de descontos, capacidade, processos, métodos ê custos de produção, territórios

de vendas, entre outrâs.

14
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Durante suas atividades na empresa, você irá se dêparar com uma sériê

de decisões que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é

importante compreender as situações em que você, um colega ou um tercêiro

podem estar ou parecer estar conflitados.

É de responsabilidade de cada um tomar decisões imparciais, excluindo

os interesses pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar sêu

próprio julgamento.

O conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre quando

o empregado usa a sua influência ou comête atos com o intuito de beneficiar

interesses particulares. Conflito interesses pode se apresentar de várias formas,

por isso é preciso estar atento!

O QUE ESPERAMOS DE VOCE

Acima de tudo, você deve ser capaz de reconhecer situações em que

possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momento de tomar

decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior,

ao Departâmento de Compliance ou utilize nosso canal de comunicação.

5.1 BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO

O recebamento de brindes, hospitalidâde ou entrêtênimento, ainda que

possa ser uma maneira legítima de construção de bons relacionamentos

comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes

institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos e semelhantes.

l6
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No caso de recebimento de brindes que excedam as características

acima descritas, deve-se devolver a cortêsiâ. É importante que nunca sejam

usados para influenciar as tomadas de decisões e, caso sejam aceitos, é exigido

o maior rigor para não parecer aos outros que tenha havido influência indevida.

De forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações

pagas. Se houver um propósito válido para participar de algum evento ou curso,

nossa êmpresa deverá pôgar quaisquer despesas de viagem e/ou acomodação e

não um parceiro, fornecedor ou Poder Público,

O QUE E§PERAMO§ DE VOCÊ

Esperamos que você tenha muito cuidado ao aceitar brindes,

devolvendo a cortesiâ, a menos que seja de valor insignificante. Dessa forma
você protege a reputação de terceiros e a nossa reputação contra alegações de

comportamento indevido, assegurando também a conformidade com as leis

anticorrupção, nacional ê êstrangêiras.

Caso você receba algo de valor que não possa, por alguma razão, ser

devolvido, você deve agradecer a cortesia, por meio de e-mail, carta, mensagem

ou outra forma dê comunicação válida, explicando que das próximas vezes não

poderá aceitar, em função das regras de Compliance.

Fique atento aos aspectos culturais e, no caso de dúvidas, procure a

área de Compliance da Empresa.
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Processo::XNl
6. TNTEGRIDADE DE INFORMAÇOES Folha: {Ol --

R

A conf idencialidade e privacidade das informações, bem como dos

dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios

devem ser protegidas e respeitadas.

Sendoassim,buscamosêstarsempreemconformidadecomasLeis
vigentes, realizando o tratamento necessário para que nenhuma informação

privilegiada, seja da êmpresa ou de terceiros, se torne disponível a quem não

tenha interesse legítimo.

Noqueserefereàparticipaçãoemprocessoslicitatórios,agimoscom
total zelo, fazendo nossa parte enquanto interessados em contratar com o Poder

Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não

tenha se tornado pública, seja repassada.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja à informações

pertencentes à empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados

pessoais de terceiros e até mesmo com materiais deixados sobre as mesas ou

que você carrêgue durante viagens a trabalho.

Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades,

acesso a informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas

publicamente, não as forneça a terceiros.
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7. PROGRAMA DE COMPLIANCE R

Nosso Programa de Compliance/lntegridade baseia-se nos cinco

pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da

União (CGU). quais sejam:

L comprometimento da alta direção;

ll. instância responsável e independentê;

lll. análise de perfil e riscos;

lV. estruturação das regras e instrumentos;

V. monitoramentocontínuo;

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detêcção e

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos,

desenvolvidos ê administrados pelo Departamento de Compliance, que é
extêrno e independente.
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B. CANAL DE COMUNTCAÇAO
Ru

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém,

caso se sinta mais a vontadê, poderá entrar em contato diretamênte com nosso

Departâmento de Compliance para que seja atendido quânto ao seu

questionamento, sugestão, critica, dúvida ou mesmo para denunciar algo que

você acredite infringir nossas normas.

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o

devido sigilo. O denunciante poderá optar por se identificar ou fazer um relato
anônimo, e independentementê do meio de comunicação não haverá qualquer

tentativa de se descobrir sua identidade.

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem

o Canal para relatar não conformidades aqui prêvistas.

Disponibilizamos este canal de comunicação para receber
informaçôes, críticas, sugestôes ou denúncias, identificadas
ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos nossos
princípios e valores. Os relatos serão apurados e discutidos
pelo setor competente para que sejam tomadas as devidâs
providências.

E-maih ouvldoriacompliance@gmail.com

I{osso canal oficial é:
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9. PENALIDADES E SANçÕES nrncesso: &pa \oS-tJ§O ; !
Folhal
Rubrica:

Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, ivis e penais

cabíveis, a violação das regras deste código de conduta e das nossas políticas

internas, por ação ou omissão dos nossos colaboradores ou de um terceiro'

provocará a abertura de um processo interno de apuração das potenciais

irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas:

. Se envolvendo um funcionário:

la) advertência verbal;

(bl advertência êscrita;

ícl suspensão;

ídl rescisão do contrato de trabalho; e/ou

(el reporte às autoridades compêtêntes'

. Se envolvendo um tercêiro (fornecedor, distribuidor' autor' cliente ê

parceiro comerciall:
(al aplicação de penalidade contratualmente prevista;

(b) rescisão contratual; e/ou

lc) reporte às autoridades competentes'

As penalidades serão sêmpre proporcionais às ações cometidas e

conforme legislação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou

êxcessiva.

Sempre que necessário, o Departamento de Compliance providenciará

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades

competentes e cooperará com eventuais investigaçõês e processos'
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TERMO DE COMPROMISSO

E,, declaro meut-\r _______

compromisso com este código de conduta. lnformo que irei cumprir

e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por

sua aplicação.

Local e Data:*-
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O Canal de Conduta é administrado diretamente pelo
Departamento de Compliance, externo à empresa, sendo
que todas as denúncias são recebidas e tratadas em

êstrita conÍidencialidade, podendo ser anônimas ou
identificadas, e recebendo uma pré-análise por meio de
técnicas de entrevistas e interpretação que Íornecem
elementos mínimos necessários parâ uma apuração
interna e objetiva.

Êssa comunicação poderá ser íeita por essa Íerramenta,
basta clicar no botão abaixo e preencher os campos
solicitados. Não há a necessidade de se identificar, caso
nâo queira.

Figura 01. Através do Âpp, disponivel para sistema Android e los, que pode ser
acessado via QR CODE, o denunciante será enviado para preencher, de forma
anônima ou identificada, um formulário de denúncia, o qual será recebido pelo

Departamento de Compliance para apuraçào.
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Figura 02. QR CODE disponível para direcionamento à Ouvidoria da empresa'
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