CÓDIGO CENTRO
DE ÉTICA
E CONDUTA- CEC

MENSAGEM DOS SÓCIOS
A CENTRO é uma empresa de Comunicação e Marketing com uma história de mais de 30 anos. A
empresa busca entregar a seus clientes serviços com qualidade e eficiência.
Respeitando os demais agentes que atuam em seu mercado, a CENTRO tem como foco desenvolver
soluções inovadoras e criativas para os desafios de comunicação apresentados por seus clientes.
Na operação, busca a correção, a assertividade, a transparência e o estrito respeito às normas legais e
auto-reguladoras pertinentes às suas atividades.
A relação da CENTRO com seus diferentes públicos e parceiros é orientada a partir deste CÓDIGO
CENTRO DE ÉTICA E CONDUTA- CEC, que faz parte do princípio de integridade da nossa organização.
Estamos felizes em dividi-lo com você.
Queremos que você coloque em prática junto conosco.
Estaremos, permanentemente, aprimorando-o e acatando sugestões internas e externas para este fim.
Luiz Tadeu Viapiana | Alexandre Pradier
Sócios-diretores

INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA CENTRO
O presente CÓDIGO CENTRO DE ÉTICA E CONDUTA- CEC - formaliza os valores e princípios da
CENTRO Comunicação e Marketing Ltda.
Ele expressa nosso comprometimento pela implementação das boas práticas de governança
corporativa e pelos mais elevados padrões da conduta ética.
Aqui estão reunidos os princípios que orientam a atuação profissional de nossos colaboradores de
modo a facilitar consulta e compartilhamento com parceiros, fornecedores e clientes.
Se tiver dúvidas sobre este Código, ou se a conduta de um colaborador da CENTRO for motivo de
preocupação, utilize nosso canal de comunicação para que possamos auxiliá-lo.

OBJETIVO
Disseminar a missão, valores e princípios da CENTRO, bem como seu Código de Ética, com os quais
todos os públicos com os quais a empresa, seus sócios, administradores e seus colaboradores se
relacionam. Nosso objetivo é fazer com que este ideário seja compreendido, respeitado e praticado.
MISSÃO
Desenvolver soluções criativas e inovadoras de comunicação e marketing, com efetividade e eficiência,
de forma responsável e transparente.
VALORES
Respeito e Ética. Inovação constante. Comprometimento.

APLICAÇÃO
O CEC aplica-se a todos os nossos colaboradores e parceiros comerciais. Isto significa que o CEC
também deverá ser seguido, no que couber, pelos parceiros comerciais, sejam eles fornecedores,
veículos, consultores e demais terceiros, quando estes estiverem atuando com a CENTRO.
A alta direção de CENTRO está comprometida e apoia este CEC, incentivando e atuando para garantir
a implementação e o adequado funcionamento e aplicação.

QUESTÕES LEGAIS
O CEC estabelece normas e procedimentos para orientar a todos aqueles que atuam em nome da ou
para o CENTRO, seus colaboradores internos e externos, e todas as atividades por eles desenvolvidas,
na adoção de condutas éticas, pautadas pela legislação vigente, especialmente a destinada ao
combate à corrupção e aos atos lesivos à Administração Pública, incluindo, mas não se limitando,
a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), o Decreto nº 8.420/15 (Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013), a Lei nº 12.813/2013 (Conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do
Poder Executivo Federal que tenham acesso a informações privilegiadas), a Lei nº 8.666/1993 (Lei
Geral de Licitações e Contratos Administrativos), Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), Lei nº 12.232/2010 (Normas gerais para licitação e contratação pela administração
pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda), a Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei 4.680/1965 (“Lei de Regulamentação do Exercício
da Profissão de Publicitário e Agenciador de Propaganda”), Portaria CGU nº 909/2015 (dispõe sobre
avaliação de programas de integridade de pessoas jurídicas), Orientação emitida pela Controladoria
Geral da União (CGU) em setembro de 2015 (Programa de Integridade - Diretrizes para Empresas
Privadas) e o Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940).
Em situações conflitantes entre o presente Código os padrões definidos em Leis, Normas, políticas etc.,
nossos colaboradores seguirão esta prática: seguir a Lei ou a Norma e solicitar orientação até que se
defina o procedimento adequado para o caso concreto.

COMPROMISSO ÉTICO
Todos os nossos colaboradores têm a obrigação de seguir o CEC em suas atividades profissionais, bem
como disseminá-lo entre a equipe de trabalho e parceiros comerciais.
Compulsoriamente, os colaboradores participam de todos os treinamentos relativos à Ética aos quais
são convocados para o adequado conhecimento do CEC, das Políticas e da Legislação.
Nossos colaboradores deverão sempre seguir uma conduta profissional íntegra, imparcial e honesta,
além de se absterem de participar de atividades ilícitas ou imorais.

O COMPROMISSO DE RELATAR
Qualquer violação ou desrespeito aos princípios contidos no CEC devem ser reportados através dos
seguintes meios: E-mail: emulleradvocacia@gmail.com
Omissão de possíveis violações por colaboradores, clientes, fornecedores, veículos ou parceiros ou
relato de situações falsas com intuito de prejudicar empresas ou pessoas serão tratadas como atitude
antiética.
Os relatos recebidos serão analisados por profissionais de empresas independentes e poderão ser
direcionados ao Comitê de Ética para tratamento da questão.
A CENTRO investigará, com diligência, todos os fatos que envolvam suspeitas de crime, contravenção
penal ou ato ilícito e atos que se desviem das diretrizes e procedimentos corporativos, como este CEC.
O não atendimento ao CEC ou de alguma Lei pode ocasionar as seguintes sanções: ação disciplinar,
advertência, suspensão ou até a rescisão do vínculo empregatício.
As medidas disciplinares serão estabelecidas pelo Comitê de Ética, de acordo com a legislação
trabalhista vigente.
Em caso de violação da Lei, a responsabilidade criminal pode vir a ser
imputada por órgãos do judiciário.

GARANTIA DE AUSÊNCIA DE REPRESÁLIAS
Nosso ambiente de trabalho prima por garantir que todos possam exprimir preocupações sobre
questões éticas sem temor de ser prejudicado ou punido.
Não será tolerado qualquer tipo de perseguição ou represália contra um colaborador, cliente ou
fornecedor que, de boa-fé, reportar uma possível violação ao CEC.
Esta proibição de sanções, no entanto, não impedirá medidas disciplinares cabíveis quando a
investigação concluir que a eventual denúncia é falsa ou de má-fé.

COMITÊ DE ÉTICA
A gestão do CEC é realizada por um comitê formado por representantes multidisciplinares da CENTRO,
independentemente de cargos. Tem a responsabilidade de divulgar e assegurar o entendimento do
CEC, avaliando com frequência sua aplicação, realizando atualizações ou ajustes.
Também é responsável por julgar eventuais casos de descumprimento dos princípios, garantir a
aplicação de medidas cabíveis, impedir qualquer tipo de sanção às denúncias e apurar os casos de
denúncias de má-fé.

CONDUTA DOS COLABORADORES
Os princípios éticos da organização, a boa governança corporativa e a ética profissional são pilares nos
quais estão fundamentadas as atividades da CENTRO.
Na busca do aperfeiçoamento constante e perenidade de suas atividades dentro dos padrões e da
ética da livre iniciativa, a CENTRO se compromete em:
• Proporcionar iguais oportunidades de trabalho para todos, independentemente de raça, sexo, religião,
crenças ou opção sexual, não aceitando assim, qualquer ato discriminatório, quer na empresa ou nos
membros da sua cadeia produtiva.
• Valorizar e promover os seus colaboradores tendo como parâmetro, exclusivamente, a qualificação, as
competências necessárias e o comprometimento.
• Incentivar o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores.

RESPEITO NO AMBIENTE DE TRABALHO
No ambiente da CENTRO não serão permitidos nem tolerados assédio moral e/ou sexual, abuso de
poder, intimidação, falta de respeito e consideração, ou qualquer outro tipo de agressão física ou
verbal.

RESPONSABILIDADE DOS GESTORES
Os gestores de cada área, por liderança e exemplo, deverão cumprir, divulgar, orientar e fazer com que
seus colaboradores cumpram, integralmente, este CEC, suas normas e procedimentos.
Nossos colaboradores, em especial nossos gestores, deverão construir e incentivar relações baseadas
no respeito pela dignidade dos colegas. Espera-se, também, a construção de um ambiente de trabalho
respeitoso e agradável, baseado na equidade e colaboração recíproca.

CONCILIAÇÃO ENTRE O TRABALHO E A VIDA PESSOAL
O compromisso de responsabilidade social corporativa da CENTRO, objetiva melhorar a qualidade de
vida de nossos colaboradores e de suas famílias.
Nesse sentido, nossos colaboradores devem promover um ambiente de trabalho compatível com o
desenvolvimento pessoal, ajudando os membros de suas equipes a conciliar, da melhor forma possível,
as exigências profissionais com as necessidades de sua vida pessoal e familiar.

SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO
Nossos colaboradores, prestadores de serviços, veículos e fornecedores necessitam oferecer condições
sadias e seguras de trabalho, comprometendo-se com procedimentos e regulam e preservam a
segurança e a saúde.
Nossos colaboradores devem usar sua capacidade técnica e profissional, cuidado e cautela
no desempenho de suas atividades. Precisarão adquirir capacitação adequada para o correto
desempenho de suas funções e observar as Normas relativas à segurança e saúde com o objetivo
melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho e de prevenir os riscos trabalhistas.
Para garantir a integridade do ambiente de trabalho e segurança de todos os colaboradores, não será
permitida a permanência do colaborador que esteja sob o efeito de álcool em excesso, drogas ilícitas
ou portando qualquer tipo de arma, exceto, neste último caso, quando no uso de suas atribuições
legais, devidamente autorizado.
Cada profissional fica responsável por comunicar a ocorrência de condições inseguras, violações às
regras de qualidade de vida no ambiente de trabalho, saúde ou situações que possam colocar em risco
a vida de qualquer pessoa.

RESPEITO PELOS DIREITOS HUMANOS
A CENTRO apoia e respeita os Direitos Humanos, aprovando políticas e práticas que contribuam para a
erradicação do trabalho infantil e trabalho escravo, e da exploração sexual de crianças e adolescentes,
dentro destes preceitos: não aceitamos trabalho infantil; e não empregamos menores de
16 anos, exceto na condição de aprendizes, neste caso somente a partir dos 14 anos;
Não empregamos menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Quando,
eventualmente, na elaboração de peças publicitárias, for necessária a participação de menores de 18
anos, zelaremos para o estrito cumprimento das normas legais cabíveis.
Além disso, a CENTRO se compromete a romper relações comerciais com fornecedores ou terceiros,
caso seja alertada ou tome conhecimento, por uma denúncia comprovada, de trabalho infantil
praticado por estes.

MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Nossos colaboradores são incentivados a assumir comportamentos ecológicos corretos e responsáveis
na área social.
A CENTRO se compromete, em todo momento a considerar o meio ambiente e a sociedade como
um todo no desenvolvimento e adequação de produtos e serviços; cumprir os parâmetros e requisitos
exigidos pela Legislação Trabalhista.
A CENTRO, diante de condições de igualdade nas condições dos serviços, dará prioridade à
contratação de fornecedores e parceiros que tenham boa conduta ESG.

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS E/OU POLÍTICAS
Qualquer relacionamento com partidos políticos ou outro tipo de entidade, instituição ou associação
para fins políticos, será realizado de forma transparente e ética visando resguardar a observância dos
princípios da CENTRO.
A CENTRO não permite que qualquer dos seus colaboradores ofereça e/ou receba vantagens indevidas
dos demais concorrentes e/ou de funcionários públicos.

RELAÇÃO COM A IMPRENSA
Apenas colaboradores devidamente autorizados poderão dar entrevistas e/ou prestar esclarecimentos
a qualquer tipo de mídia em nome da CENTRO.
Quando autorizados, os porta-vozes da CENTRO poderão expressar única e exclusivamente o ponto de
vista institucional, não devendo fornecer opiniões ou comentários pessoais sobre os assuntos tratados.

RELAÇÕES ENTRE COLABORADORES
A CENTRO permite que parentes e cônjuges trabalhem na empresa. Eventuais relações afetivas
duradouras entre colaboradores devem ser comunicadas ao gestor imediato de ambos.
Caso exista dúvida sobre a existência ou não de conflito de interesses, os gestores envolvidos
submeterão à avaliação do Comitê de Ética.

RELAÇÕES COM FORNECEDORES
A CENTRO trata com respeito todos os fornecedores, sem privilégios ou discriminação de qualquer
natureza, independentemente do volume de negócios mantidos com os mesmos.
Nossos colaboradores são orientados a trabalhar com parceiros que estejam em sintonia com os
padrões éticos da CENTRO.
A CENTRO não mantem relações com fornecedores ou prestadores de serviços que pratiquem atos de
corrupção para obtenção de vantagens; utilizem mão de obra infantil ou em condição semelhante à
escravidão para realização de suas atividades; e, por fim, não atendam à legislação ambiental.
A CENTRO proíbe a obtenção de ganho pessoal ou qualquer tipo de vantagem direta ou indireta nas
negociações com fornecedores e prestadores de serviço.
Contratos e compromissos só podem ser assumidos por pessoas legalmente autorizadas pela CENTRO.
A CENTRO evita estabelecer relações de exclusividade.
Não são admitidos atrasos não justificados nos pagamentos dos nossos compromissos com
fornecedores.
Nenhum de nossos colaboradores poderá solicitar ou aceitar qualquer tipo de pagamento, comissão,
presente ou remuneração em suas atividades profissionais proveniente de operações com clientes,
fornecedores, intermediários, veículos ou demais terceiros.

RELAÇÕES COM CLIENTES
Todos os processos relativos aos clientes são tratados com a máxima atenção, respeito e honestidade.
Buscamos apresentar soluções de comunicação que atendam ou superem as expectativas do cliente.
Temos sempre atenção em relação aos prazos estabelecidos e pontualidade nas entregas.
Nenhum colaborador aceitará ou compactuará com práticas ilegais ou desleais executadas por
clientes.
Sempre atenderemos às exigências legais associadas aos controles de prevenção à lavagem de
dinheiro e não compactuaremos com tais práticas.
A utilização de marcas, patentes e sinais de identificação e de propriedade dos nossos clientes só será
permitida e/ou citada pela CENTRO em seus materiais promocionais, campanhas de marketing e
apresentação institucional com autorização prévia e formal de nossos clientes.
Nossos colaboradores são responsáveis por manter o devido sigilo das informações recebidas de
clientes.

RELAÇÕES COM CONCORRENTES
Entendemos a importância da existência de concorrentes fortes para a manutenção de um mercado
publicitário vigoroso e saudável. Tratamos nossos concorrentes com zelo e respeito, tanto diretamente
quanto em conjunto por meio das associações de classe e sindicatos.
Nossos colaboradores, no desempenho de suas atividades devem respeitar a reputação dos
concorrentes, a fim de assegurar uma concorrência saudável, como também respeitar a propriedade
intelectual dos concorrentes.
O colaborador que tenha grau de parentesco com outro colaborador de concorrentes diretos deve
comunicar o fato ao seu superior imediato, que fará o reporte de tal situação ao Comitê de Ética para
avaliação da existência ou não de conflito de interesses.

RELAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS
A CENTRO não aceita a prática de qualquer ato de corrupção.
Nossos colaboradores estão proibidos de oferecer, prometer, fazer, autorizar ou proporcionar
(diretamente ou indiretamente por meio de terceiros) qualquer vantagem indevida, pagamentos,
presentes ou a transferência de qualquer coisa de valor para qualquer pessoa, seja ela agente público
ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação oficial ou decisão de tal pessoa em benefício
da Agência.
Nossos colaboradores manterão sempre uma atitude de respeito e colaboração com os representantes
das autoridades constituídas no âmbito de suas competências e nos processos de investigação e
fiscalização.
Não são toleradas contribuições em troca de favores com qualquer funcionário público, mesmo que o
favorecido seja uma instituição beneficente genuína.
Doações feitas a instituições em que o funcionário público, ou o membro de sua família, tenha uma
função pública, ou feita a pedido de um funcionário público, desde que não seja em troca de favores,
devem ser solicitadas e aprovadas formalmente pelo Comitê de Ética.
Práticas de atos que descumpram os dispositivos e o espírito da Lei nº 12.232/2010 são absolutamente
proibidas.

CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E TERCEIRIZADOS
Nossos fornecedores e terceiros contratados deverão ser comunicados sobre a Política Anticorrupção,
principalmente aqueles que se relacionem com algum agente público, órgão público ou empresa
pública.
Constarão nos contratos assinados com os fornecedores e terceirizados cláusula específica que os
obrigue a manter conformidade com as leis anticorrupção do país e cláusula que os comprometa a
respeitar o Código de Ética e Conduta da CENTRO e seguir o seu Programa de Integridade.

DOAÇÃO E FILANTROPIA
Doações e outras formas de contribuições (“Contribuições”) somente serão permitidas se destinadas
a instituições e associações que obedeçam a interesse legítimo e sejam voltadas a atender as
necessidades reais da sociedade assistida.
As doações e contribuições deverão estar sempre sustentadas por Nota Fiscal e recibo escrito
contendo, no mínimo, a especificação clara do valor, data, finalidade e encargos eventualmente
existentes.
As doações e contribuições destinadas a instituições, associações e empresas do mercado publicitário
serão feitas somente a pessoas jurídicas formalmente estabelecidas com o fim de promover ações
educativas de reconhecida importância para o bem-estar da comunidade ou sociedade assistida, não
podendo ser utilizadas como apoio para a realização de festas, confraternizações ou outros eventos de
entretenimento sem caráter científico e/ou educacional.

BRINDES/PRESENTES
Somente será permitida aceitação ou oferecimento de brindes e presentes pelos colaboradores nas
seguintes situações:
1) Brindes de propaganda de pequeno valor, ou seja, limitados a um terço do salário mínimo vigente
nacional. Caso sejam recebidos brindes de valor superior, estes deverão ser encaminhados ao Comitê
de Ética e a Gerência de departamento de Recursos Humanos da CENTRO, que fará a verificação da
procedência e destinação adequada (doação, devolução);
2) Qualquer convite, presente ou brinde que, por sua habitualidade, características ou circunstâncias,
possa ser interpretado como sendo feito com intenção de afetar o critério imparcial do recebedor, para
favorecimento de negociações, por exemplo, deverá ser recusado e levado ao conhecimento do
Comitê de Ética;
3) É permitido, dentro de um relacionamento comercial normal, o pagamento, pela CENTRO ou por
terceiros (fornecedores e veículos), de despesas relacionadas a refeições. Quando o pagamento for
efetuado pela CENTRO, este deve estar de acordo com a Norma de Representação;
4) Os colaboradores deverão recusar e levar ao conhecimento do Comitê de Ética qualquer solicitação
de pagamentos, comissões, presentes ou remunerações envolvendo quaisquer autoridades, agentes
públicos, funcionários ou executivos de empresas ou órgãos públicos.

5) Presentes em dinheiro não podem ser aceitos nem ofertados sob qualquer hipótese ou quantia.
6) Presentes com valores expressivos acima de 1/3 (um terço) de salário mínimo não podem ser
oferecidos nem aceitos. O colaborador deve fazer a devida justificativa pelo não recebimento,
informando a existência da Política Anticorrupção a todos os stakeholders (clientes, fornecedores,
prestadores de serviços) envolvidos.
7) É vedado ao colaborador a concessão de presentes para clientes, veículos, fornecedores, órgãos
governamentais e outros públicos de interesse. Atendidas as disposições previstas neste documento,
poderão ser concedidos pela CENTRO brindes em épocas festivas ou na realização de eventos, sempre
aprovados previamente pelo Comitê de Ética.

CONVITES/ENTRETENIMENTO
1) Considerando o relacionamento profissional com clientes, veículos e fornecedores, convites para
ações ou atividades de relacionamento corporativo (por exemplo, refeições, ingressos de espetáculos
ou eventos esportivos) podem ser aceitos para fins legítimos de negócios, pautados com as diretrizes
do presente Código. As exceções devem ser comunicadas ao Comitê de Ética.
2) Convites para eventos (cursos, tanto no âmbito nacional quanto internacional, eventos, simpósios,
palestras, etc.) com despesas custeadas por clientes, fornecedores, órgãos governamentais e outros
agentes públicos de interesse podem ser aceitos mediante a oportunidade de desenvolvimento, a
participação de profissionais de outras empresas e valor máximo de três salários mínimos. As exceções
devem ser comunicadas ao Comitê de Ética.
3) É vedado o recebimento de convites oferecidos por parceiros de negócios da CENTRO para
“entretenimento adulto” ou qualquer tipo de evento que envolva pornografia ou comportamento
obsceno.
4) Todos os convites concedidos para clientes, veículos, fornecedores, órgãos governamentais e outros
públicos de interesse devem ser feitos de forma igualitária e sem diferenciação entre o meio público e
privado.

VIAGENS
Excepcionalmente, pode ser justificável que clientes, veículos, fornecedores ou outros parceiros de
negócios paguem as despesas de viagem de cunho profissional de colaboradores.
O colaborador deve comunicar ao Comitê de Ética, que irá analisar: os valores envolvidos; a finalidade
primária da viagem – serão aceitas apenas para negócios; o roteiro e duração da viagem; a análise da
classe da viagem; o envolvimento de outros profissionais da CENTRO e de outras agência.

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Em termos gerais, os colaboradores deverão guardar sigilo profissional dos dados e das informações
não públicas de que obtiverem conhecimento no exercício de sua atividade profissional.
Sem prejuízo da regra geral devem obedecer instruções específicas da política de privacidade da
CENTRO e demais políticas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

REDES SOCIAIS
Nossos funcionários, representantes, veículos e fornecedores, devem adotar um posicionamento ético
nas redes sociais, pois todos são responsáveis pelos conteúdos publicados/gerados.
As manifestações emitidas devem possuir caráter estritamente pessoal, ficando expressamente
vedada a associação das marcas da CENTRO com a imagem dos colaboradores nas redes sociais.
Não são aceitáveis críticas aos profissionais da CENTRO, veículos, fornecedores ou clientes em sites
públicos e redes sociais.
Ao fazer publicações próprias ou comentar conteúdos de terceiros, seja gentil e pertinente. Discorde
ou argumente respeitosamente, mantendo a boa educação.
É proibido o compartilhamento de informações confidenciais em redes públicas ou privadas, assim
como comentários sobre assuntos internos tratados em reuniões ou em conversas com colegas de
trabalho.
O bom senso de cada um é a chave para garantir as boas maneiras nas redes sociais.
A realização de crimes virtuais por colaboradores e parceiros não serão tolerados.

NORMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Os colaboradores deverão respeitar a propriedade intelectual e o direito de uso da CENTRO em
relação aos cursos, projetos, programas e sistemas da informação; equipamentos, manuais e vídeos;
conhecimentos, processos, tecnologia, know-how e, de forma geral, demais obras e trabalhos
desenvolvidos ou criados, como consequência de sua atividade profissional ou de terceiros; portanto,
sua utilização deverá ser feita somente no exercício da atividade profissional.
Obriga-se o colaborador a manter sigilo, em caráter perpétuo, inclusive após o término do Contrato de
Trabalho, de todas as informações confidenciais relativas a segredos de negócio às quais tiver acesso
em virtude da sua atuação na CENTRO, estando obrigado a não divulgar, explorar ou utilizar-se de
dados confidenciais, sob pena de caracterização do crime de concorrência desleal, tal qual previsto no
Artigo nº195, inciso XI da Lei 9.279/96. As exceções a estas regras deverão ser aprovadas formalmente
pelo Comitê de Ética.
O CEC entra em vigor na data de sua divulgação interna a todos os colaboradores da CENTRO, o que
não exclui a aplicação das normas legais e éticas vigentes anteriormente a sua edição.

