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Código 
de Ética 
e Conduta



TERMO DE ADESÃO 
A POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 
E ANTISSUBORNO

Eu, ________________________________________,  
Cargo ________________________________,  
Empresa/Área ____________________________________________ 
declaro ter lido e compreendido a POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 
E ANTISSUBORNO DO GRUPO ESTRE, e me comprometo a 
cumprir fielmente suas disposições. 

Declaro ainda que, caso tome conhecimento de quaisquer 
informações que constituam violação à Política Anticorrupção 
e Antissuborno, que informarei imediatamente à 
Superintendência de Gestão de Riscos e Compliance, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

Data: _________________, _____ de ________________ de 20____. 

Assinatura: ______________________________________________



Código 
de Ética 
e Conduta
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INtroDução:

O nosso Código de Ética e Conduta foi criado para tornar claros os princípios éticos da Estre 
e formalizar nosso compromisso com uma atuação responsável, ética, transparente, de 
respeito mútuo, inspirado nos valores e nas crenças da Estre.

É um documento elaborado para orientar o comportamento profissional de todos os 
profissionais, independentemente do cargo ou função ocupados. 

O Código de Ética e Conduta não cobre todas as situações possíveis, mas fornece 
orientações gerais para exercitar um bom julgamento. Qualquer questão sobre o 
apropriado uso ou situação particular deve ser direcionada ao Compliance Officer da 
Estre Ambiental ou registrada no linha de Conduta.

Se um profissional da Estre Ambiental identificar ou suspeitar de violações ao Código  
de Conduta deve reportar imediatamente a situação a Linha de Conduta. Esta poderá ser 
feita de forma anônima. 

Cada profissional deve assinar o Termos de Responsabilidade e Compromisso ao Código 
de Ética e Conduta, anexo, dando ciência que foi lido, compreendido e que concorda com 
seu teor. Este termo deve ser entregue a Gerência de Gente e Gestão que deverá mantê-
lo arquivado no prontuário do profissional.

Espera-se dos profissinais, independentemente do nível hierárquico, que observem 
os mais altos padrões de integridade e evitem os relacionamentos que sejam 
potencialmente prejudiciais, conflitantes ou contrários aos valores  
da Estre Ambiental.

Os profissionais devem cumprir rigorosamente com as leis, regras e regulamentações 
aplicáveis a Estre Ambiental e seus negócios, assim como devem conhecer, cumprir e 
fazer com que sejam cumpridas as políticas e procedimentos da Estre Ambiental. 

Este Código de Ética e Conduta foi aprovado pela Diretoria e Conselho de Administração 
da Estre Ambiental, passando a vigorar a partir de sua divulgação.

Para conhecer, analisar e resolver qualquer questão referente ao Código de Ética e 
Conduta, a Estre mantém a Linha de Conduta, canal de comunicação que deve ser 
utilizado pelo público interno ou externo.

A Linha de Conduta garante a confidencialidade das informações, preservando a 
identidade das pessoas envolvidas. Por meio dela, é possível encaminhar denúncias de 
descumprimento do Código de Ética Conduta e comportamento ou procedimento que 
contrariem nossos valores e também solucionar dúvidas.
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Cultura EmprEsarIal

Somos uma empresa que deseja desenvolver uma clara consciência quanto ao 
impacto de nossas atividades sobre a sociedade e, em particular, sobre o meio 
ambiente. Por isso, em tudo que fazemos, mantemos nosso compromisso com  
a responsabilidade socioambiental.

A cultura organizacional é um conjunto de práticas que norteiam nossa ações 
e garantem força e consistência à imagem e identidade de uma empresa. 
Possuímos valores que definem Nosso Jeito de Ser, nosso modo de agir  
no trabalho e o relacionamento entre colegas, subordinados e líderes.

Nossa vIsão

Liderar e ser referência no mercado brasileiro de soluções ambientais, de forma 
inovadora, ética e sustentável.

Nossa mIssão

Prover soluções ambientais inovadoras, de forma segura, responsável e 
ética, para melhorar a qualidade de vida da sociedade, promovendo sua 
conscientização e engajamento, gerando valor aos clientes e acionistas.
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Nossos valorEs

RECONhECEMOS E vALORIzAMOS NOSSA GENTE.
Gente faz a diferença e vale pelo que faz! Cada um é reconhecido pela sua 
contribuição, mas sem abrir mão do trabalho em equipe, porque confiamos e 
apoiamos uns aos outros. Desenvolvemos nossos líderes e impulsionamos as 
pessoas ao sucesso, estimulando o uso de seus talentos, para conquistas cada 
vez maiores.

FAzEMOS O CERTO, COM SEGURANÇA.
Somos uma empresa ética, transparente e respeitamos o meio ambiente, a 
nossa Gente e as comunidades onde atuamos. Acreditamos que podemos 
crescer fazendo a coisa certa com segurança, sempre! Entendemos que o 
cuidado com as pessoas e o meio ambiente é obrigação em tudo o que fazemos 
e será fundamental para nosso sucesso contínuo.

TEMOS PAIxÃO PELO NEGóCIO.
O lixo é a matéria-prima das nossa atividades. Acreditamos no potencial deste 
mercado, no desenvolvimento sustentável e na geração de soluções inovadoras. 
Essa é a essência da Estre e sentimos muito orgulho do que fazemos. Mais do 
que prover soluções e atender nossos clientes com excelência, encantamos pela 
essência de nosso negócio.

AGIMOS COMO DONOS.
Pensamos no futuro da empresa, somos engajados, disciplinados e trabalhamos 
muito. Para isso, aplicamos bem os recursos, eliminando os desperdícios e 
conquistando eficiência e oportunidades. Assumimos as responsabilidades das 
nossas decisões com atitude de dono, sempre orientados pela nossa cultura e 
por nossos valores.

ATUAMOS COM hUMILDADE, SIMPLICIDADE E ÉTICA.
Valorizamos a simplicidade e acreditamos que a soma das pequenas ações bem 
feitas gera grandes resultados. Buscamos realizar o nosso sonho atuando com 
humidade, entendendo que o trabalho de todos faz a diferença para o sucesso.

ESTIMULANDO A INOvAÇÃO.
Usamos o nosso talento e conhecimento para garantir a melhoria contínua. 
Acreditamos na Inovação como forma de gerar riqueza e transformamos os 
desafios em oportunidade de negócios. Buscamos a excelência e a criatividade 
em tudo o que fazemos, sem esquecer que as soluções mais simples podem ser 
as mais eficazes.
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rElaçõEs No  
ambIENtE DE trabalho

Passamos grande parte do nosso tempo no trabalho.  
Para o bem de todos, é necessário que este seja um  
ambiente saudável. Para isso, tratamos os outros como  
gostamos de ser tratados – com respeito, educação e  
cordialidade. O seu ambiente de trabalho depende da sua atitude.

Em hipótese alguma a Estre ambiental admite em qualquer de 
suas unidades ou empresas:

      A contratação de mão-de-obra infantil, exploração do trabalho escravo e/ou 
forçado;

      Qualquer atitude que discrimine ou cause constrangimentos entre 
profissionais, como palavras ofensivas, intimidação, assédio moral e sexual, 
agressão física, discriminação racial, religiosa e relativa a deficiências ou 
limitações físicas;

      A ingestão de bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho, assim como 
o exercício da função profissional em estado de embriaguez.

      São proibidos também o uso e o porte de drogas e a permanência no 
ambiente de trabalho em estado alterado pelo uso dessas substâncias.

      O porte de armas de nenhuma espécie nas dependências da empresa, salvo 
para profissionais expressamente autorizados para tal;

      A comercialização ou permuta de mercadorias de interesse particular nas 
dependências da empresa.

a Estre ambiental espera de seus profissionais que:
      Protejam o patrimônio da empresa e zelem por sua imagem;

      Evitem o comportamento indevido em público quando estiver usando 
crachá, uniforme da empresa, peças de vestuário ou equipamentos de proteção 
individual com as marcas da Estre Ambiental, assim como ao utilizar veículos 
com os logotipos relativos à companhia;

      Não utilizem os ativos da companhia para fins particulares, salvo se 
estabelecido em políticas e procedimentos específicos.
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sEguraNça Da INformação

      Nunca retire informações ou materiais 
internos da Estre sem a autorização prévia do seu 
superior. Isso inclui cópias em papel, pen drive, 
CDs e informações relativas às nossas operações, 
mesmo que você tenha participado  
do desenvolvimento delas.

      Nossos sistemas de internet, e-mail e computadores nunca poderão ser 
utilizados para envio, armazenagem ou recebimento de mensagens com 
material de cunho sexual, correntes, teor discriminatório de assédio, conteúdo 
político partidário ou qualquer outro que, de algum modo, infrinja este Código 
de Ética e Conduta e a Política de Segurança da Informação.

      Guarde bem os documentos relativos às suas atividades. Não deixe materiais 
confidenciais sobre mesas, balcões, armários ou impressoras e, ao final do dia de 
trabalho, guarde documentos em gavetas ou arquivos.

      Você é responsável pela guarda de suas senhas e por manter a 
confidencialidade do seu trabalho. Lembramos que as senhas são pessoais e 
intransferíveis e não podem ser compartilhadas.

      Nossos sistemas de internet, telefones corporativos, e-mails, computadores 
e notebooks pertencem exclusivamente à companhia e não devem ser usados 
para fins particulares. Todas as mensagens enviadas ou recebidas e arquivos 
armazenados são de propriedade da Estre, que possui o direito de utilizá-las e 
divulgá-las em caso de litígio, auditorias ou investigação. 

Demais diretrizes específicas devem ser consultadas na Política de Segurança 
da Informação.
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CoNflIto DE INtErEssEs

Os profissionais e terceiros devem estar livres 
de conflito de interesses que possam influenciar 
negativamente seu julgamento, objetividade ou 
lealdade à Empresa ao realizar as atividades de 
negócios e atribuições da Estre Ambiental.

Não é possível identificar todas as situações ou relacionamentos que poderiam 
gerar um conflito ou a aparência de um conflito de interesses. Portanto, a 
peculiaridade de cada situação deve ser discutida entre o profissional e seu líder 
direto, até que a dúvida seja sanada. Em caso de necessidade, a área de Gestão 
de Riscos e Compliance poderá ser consultada, assim como, o profissional deve 
consultar a Política de Conflito de Interesses.

Funcionários que se interessem por concorrer a cargos eletivos (municipais, 
estaduais ou federais) devem notificar a Alta Administração da Estre Ambiental 
a respeito de suas intenções.

É vedada a contratação de parentes nas seguintes condições: (a) 
subordinação direta ou indireta; (b) para cargos com relacionamento operacional 
em atividades que requeiram segregação de função dos profissionais (ex: 
financeiro vs controladoria vs auditoria, controladoria vs faturamento etc.; (c) 
qualquer posição que possa criar conflito de interesses.

brINDEs E prEsENtEs

O recebimento e/ou oferecimento de brindes, hospitalidade, 
viagens, entretenimento ou presentes é permitido, desde que 
os mesmos correspondam, obrigatoriamente, às práticas usuais 
de cortesia vigentes no universo das organizações. 

        A Estre proíbe que tais brindes e presentes sejam frutos de procedimentos 
ilícitos ou ofertados em contrapartida a serviços administrativos, concorrência, 
operação ou atividade de qualquer outra natureza, caracterizando suborno ou 
corrupção;

Os valores dos brindes e presentes oferecidos e recebidos deverão ser limitados 
a R$ 150,00; Os brindes e presentes recebidos com valores superiores a R$ 150,00 
devem ser devolvidos aos fornecedores ou parceiros de negócio.  
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      Caso não seja possível a devolução, o item recebido deverá ser encaminhado 
para o gestor imediato, que deverá informar a área de Gestão de Riscos e 
Compliance para a devida destinação.

      Demais Itens referentes a Conflitos de interesses deverão ser consultados 
por meio da Política de Conflito de Interesses da Estre Ambiental.

saúDE oCupaCIoNal  
E sEguraNça Do trabalho

A saúde e a integridade física dos profissionais são 
prioridades para a Estre Ambiental e estão consideradas em nossos valores  
e formalizados em nossa Política Corporativa de Segurança do Trabalho.

     Os profissionais devem se familiarizar com as políticas, os procedimentos  
e as práticas de saúde, segurança e devem cumpri-los rigorosamente.

      Espera-se que todos observem atentamente o ambiente de trabalho, 
identificando possíveis situações de risco. Caso alguma exposição ao risco seja 
identificada, o fato deve ser informado à liderança de segurança do trabalho 
local e as pessoas expostas ao risco devem ser imediatamente alertadas.

rElaCIoNamENto Com ClIENtEs

A Estre busca estabelecer relações de parceria duradouras 
com nossos clientes. Para isso, considera os seguintes 
princípios:

     Nossos clientes merecem atenção e respeito. Eles são nossa razão de existir  
e precisamos atendê-los com cortesia e responsabilidade;
     As negociações comerciais com os clientes são sempre baseadas 
nos princípios de integridade determinados na Política Anticorrupção e 
Antissuborno.
     Transparência nas operações realizadas e garantia de veracidade das 
informações prestadas em todas as circunstâncias em nossas esferas de 
atuação, internas e externas;
     Cumprimento dos contratos em todas as suas instâncias, sempre respeitando 
as normas e regulamentos internos do cliente e mantendo a confidencialidade 
das informações recebidas;
     Atendimento eficiente e compromisso total com a satisfação do cliente;
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rElaCIoNamENto Com forNECEDorEs

A escolha de fornecedores segue os nossos padrões éticos 
e considera os critérios técnicos, profissionais, assim como o 
cumprimento das exigências legais, trabalhistas e ambientais, 
conforme formalizado no Código de Ética do Parceiro de 

Negócio, ao qual cada fornecedor deve concordar formalmente.

     Devemos estabelecer relações respeitosas e de confiança com nossos 
fornecedores, por isso seguimos rigorosamente os requisitos da Política de 
Compras no processo de escolha e contratação. 

     Estimulamos os nossos fornecedores a relatar formalmente, por meio 
da Linha de Conduta Estre, situações contrárias aos princípios éticos pré-
estabelecidos, a qual teve conhecimento ou exposição.

     Consideramos permanentemente o processo de avaliação de riscos de 
fornecedores, previamente ao cadastro em nossa base de dados.

rElaCIoNamENto Com INvEstIDorEs

Devemos prover aos nossos investidores todas as informações 
necessárias para o acompanhamento do desempenho e 
performance da companhia, com agilidade, transparência e 
presteza.

     Cumprimos rigorosamente as legislações e requerimentos do mercado de 
capitais onde atuamos mantendo as demonstrações financeiras precisas e 
transparentes.

     Mantemos políticas rigorosas de proteção das informações aos investidores, 
eliminando situações de conflito de interesses e a comunicação indevida de 
informações ao mercado. Princípios formalizados e disseminados internamente.

     A Este Ambiental tem o compromisso de manter estrutura de governança 
corporativa alinhada aos mais altos padrões estabelecidos pelo mercado, 
permitindo o cumprimento de legislações internacionais.
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     Contate imediatamente a área de Relações com Investidores sempre que 
houver um pedido de comunicação com acionistas ou investidores. Esta área 
está preparada para se comunicar de modo preciso, transparente e oportuno.

     Asseguramos a confidencialidade absoluta das informações, atividades, 
negócios e resultados que ainda não sejam de conhecimento público e que 
possam influenciar as movimentações do mercado ou decisões de investimento, 
conforme formalizada em nossa Política de Insider Trading e demais Políticas 
aplicáveis.

rElaCIoNamENto Com sINDICatos

A Estre respeita a livre associação, reconhece as entidades 
sindicais como representantes legais dos seus profissionais e 
busca o diálogo constante. A relação com sindicatos é pautada 
no mais alto grau de integridade.

      Mantemos contato direto com nossos profissionais na condução de assuntos 
que envolvam relações trabalhistas, com o objetivo de solucionar eventuais 
impasses e, principalmente, prestar os esclarecimentos necessários para a 
manutenção da relação entre a Empresa e o profissional.

rElaCIoNamENto Com Órgãos 
govErNamENtaIs E rEgulaDorEs

Os contratos que assinamos com o poder público obedecem 
às normas legais e respeitam os preceitos éticos e morais, de 

forma transparente, diretrizes formalizadas e disseminadas em nossa Política  
de Licitações.

      No exercício de uma cidadania responsável, nossos profissionais, ao se 
relacionarem com representantes de órgãos públicos, devem sempre respeitar 
os princípios éticos estabelecidos neste Código, assim como as diretrizes 
formalizadas e disseminadas em nossa Política de Relacionamento com  
Agentes Públicos, assim como em quaisquer leis relacionadas.

      Ao visitarem nossas Unidades de Negócios, em fiscalização, os agentes 
públicos devem ser respeitados e à eles prestados todos os esclarecimentos 
solicitados, com presteza e agilidade. 
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     No relacionamento de nossos profissionais com agentes públicos, a Estre 
não tolera e não compactua com qualquer prática que possa configurar ou 
parecer atos de corrupção, diretriz formalizada em nossa Política Anticorrupção 
e Antissuborno e demais Políticas de Compliance.

     A Estre mantém compromisso com a disseminação permanente de suas 
Políticas de Corrupção e Compliance, assim como dois princípios e requisitos 
das leis anticorrupção brasileira (12.846) e americana (FCPA), como também 
mantém programa permanente de monitoramento para garantir o cumprimento 
das leis.

       Contribuições político-partidárias são terminantemente proibidas, 
conforme estabelecido na legislação brasileira vigente. 

rElaCIoNamENto Com ComuNIDaDEs

A Estre tem o compromisso de contribuir para o 
desenvolvimento socioambiental das comunidades com as 
quais se relaciona, seja por meio de projetos socioambientais  
ou de ações específicas.

     Nossas unidades interagem com o entorno dos locais onde atuamos e faz 
parte das nossas responsabilidades manter canais de diálogo abertos com 
todas as comunidades nas quais estamos presentes.

     O investimento em projetos sociais e ambientais deve ser orientado pelas reais 
demandas das comunidades, além de estar alinhado às diretrizes da Empresa. 

rElaCIoNamENto  
Com o mEIo ambIENtE

O compromisso com a preservação do meio ambiente é um 
princípio de nossa organização e está registrado em nossos 
Valores. Para isto, a Estre Ambiental:

     Respeita e aplica todas as leis e regulamentos ambientais;

     Adota práticas de gestão ambiental e dissemina o conceito de preservação 
do meio ambiente em todas as unidades da companhia;
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     Estimula e incentiva nossos profissionais com as questões ambientais, 
envolvendo fornecedores, comunidades, órgãos competentes e demais partes 
interessadas;

     Controla e monitoramento os riscos, adequando a segurança de processos às 
melhores práticas e mantendo sempre a Empresa preparada para emergências;

      Assegura a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e serviços;

     Considera a eco eficiência das operações, minimizando os impactos diversos 
inerentes às atividades exercidas.

Além de ser prioridade para a Empresa, a proteção ambiental deve ser 
responsabilidade de cada profissional.

rElaCIoNamENto Com  
o mErCaDo E CoNCorrENtEs

A Estre conduz suas atividades pelo princípio da livre 
concorrência. Respeitamos nossos concorrentes e buscamos a 
promoção da concorrência justa e leal, baseada em princípios 

éticos e segundo as normas e legislações aplicáveis.

     Todas as informações de mercado e de concorrentes, legítimas e necessárias 
ao negócio, devem ser obtidas por meio de práticas transparentes e idôneas, 
não se admitindo sua obtenção por meios ilícitos.

     A Estre cumpre estritamente as exigências das leis e práticas antitruste, 
conforme estabelecido em nossa Política de Licitações.

     Espionagem corporativa, combinação de preços, divisão de clientes e de 
mercado e recusa em vender, não são aceitáveis, assim como qualquer outra 
prática que não seja a concorrência justa.
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rElaCIoNamENto Com a mÍDIa

A construção e o fortalecimento da imagem da Estre 
dependem do nosso comportamento e diálogo com os públicos 
com os quais nos relacionamos.

     Nossas ações, dentro e fora da Empresa, devem estar sempre de acordo com 
os nossos princípios e valores.

     É missão de todos os profissionais, sejam eles próprios ou terceiros, zelar pela 
imagem da Estre.

     Procuramos divulgar informações com clareza e objetividade, satisfazendo os 
interesses das partes envolvidas. 

     Observamos sempre os valores éticos da companhia, a origem dos fatos e as 
diretrizes estabelecidas pela nossa equipe de Comunicação.

     Caso seja abordado pela imprensa, comunique seu líder ou gestor. Eles foram 
orientados sobre como proceder.

     É proibido dar entrevistas. Apenas a área de Comunicação e Marketing ou 
pessoas por ela autorizadas poderão conceder entrevistas.

     As solicitações da imprensa devem ser encaminhadas para a área de 
Comunicação e Marketing da Estre Ambiental.

ComItê DE ÉtICa

O Comitê de Ética é um comitê executivo composto pelo 
Diretor Presidente, Diretor Jurídico, Diretor de Gente e Gestão 
e o Superintendente de Gestão de Riscos e Compliance. Esse 
Comitê reporta-se ao Comitê de Governança.

De acordo com a Política do Comitê de Ética, sempre que necessário, o Comitê 
poderá convidar para as reuniões gestores de outras áreas e/ou de outras 
empresas do grupo Estre, para dirimir questões referentes às suas respectivas 
áreas de negócio.
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O Comitê de Ética se compromete a investigar as denúncias com independência 
e objetividade, manter sigilo sobre a identidade daqueles que relataram e/
ou participaram da investigação sobre violação da Política Anticorrupção 
e Antissuborno, do Código de Ética e Conduta e demais políticas da Estre 
Ambiental.

SÃO ATRIBUIÇõES DO COMITê DE ÉTICA:

      Disseminar os valores e princípios éticos na organização e assegurar que eles 
sejam cumpridos;

      Avaliar os casos concretos ou potenciais de violação deste Código, deliberar 
a respeito, bem como dirimir dúvidas quanto à sua interpretação;

      Acompanhar o cumprimento e a implementação das disposições desde 
código, bem como definir a aplicação de penalidades;

     Relatar ao Comitê de Governança o status do tratamento do canal de 
denúncias e qualquer outra questão relacionada aos procedimentos éticos.

SANÇõES / PENALIDADES

A violação do Código de Ética e Conduta ou das políticas e procedimentos 
da companhia está sujeita à ações disciplinares, independentemente do nível 
hierárquico, sempre considerando a Política de Balanço de Consequências e 
legislação vigente.

O Comitê de Ética recomendará ao Comitê de Governança Corporativa as ações 
disciplinares que deverão ser adotadas para casos de violação a este Código de 
Ética e Conduta e demais políticas da Estre Ambiental.

A Estre Ambiental estabelece em suas diretrizes que nenhuma retaliação ou 
sanções serão toleradas contra os denunciantes de boa-fé.



16

glossárIo: 

profissionais: Para efeito deste código a palavra profissional inclui os membros do 
Conselho de Administração e Comitês, os Diretores, gestores, profissionais de qualquer 
nível, estagiários, temporários e terceiros vinculados à Estre Ambiental.

Estre ambiental: Considera-se Estre Ambiental a Estre Ambiental Inc., todas as unidades 
da Estre Ambiental e das empresas controladas.

Conflito de Interesses: Situação onde os negócios, finanças, famílias, interesses políticos 
ou pessoais podem interferir no julgamento de pessoas, no exercício de suas obrigações 
para com a Estre.

parentes: avós, pai/mãe, irmãos, cônjuge/companheiro (a), filhos, sogros, genro/nora e 
enteados.

agentes públicos: Pessoa detentora de cargo legislativo, administrativo ou judicial, seja 
por nomeação, eleição ou sucessão, ou qualquer pessoa que exerça uma pública, ou 
qualquer agente ou oficial de uma organização pública, ou qualquer agente ou oficial 
de uma organização pública nacional ou internacional, ou qualquer candidato a cargo 
público. 

atos de corrupção: A prática de qualquer ato de corrupção, por si ou por meio de 
terceiros. Oferecimento ou entrega de qualquer tipo de contribuição, doação, favores ou 
envio de presentes a entidades do governo ou funcionários públicos, a fim de que estes 
ajam ou utilizem sua influência com a finalidade de obter para si próprio ou de auxiliar a 
companhia a obter vantagem indevida ou a ganhar um negócio.

linha de Conduta: O procedimento para qualquer pessoa registrar uma denúncia. As 
denúncias podem ser informadas por meio de uma linha direta gratuita (0800 721 5964) 
e pelo site (linhadecondutaestre.com.br). A Linha de Conduta foi projetada para fornecer 
total confidencialidade, anonimato e segurança para o denunciante. A denúncia será 
recebida pela área de Compliance, que tem independência para tratar e investigar.
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