
SMARTFTT ESCOLA DE GINASTTCA E DAN9A S.A.
cNPJ/MF 07 .594.97 8t0001 -78

NtRE 35.300.477.570

ATA DA REUNnO DO CONSELHO DE ADMTNTSTRAqAO
Realizada em 21 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: 21 de novembro de 2017 , As 18:00 (dezoito) horas, na sede social da
Smartfit Escola de Gin6stica e Danga S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de S5o
Paulo, na Avenida Paulista, no 1.294,20 andar, Bela Vista, CEP 01310-100.

2. Convocagio: Dispensada a convocagio por estar presente a totalidade dos membros do
Conselho de AdministragSo da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edgard Gomes Corona, que convidou a mim,
Afonso Sugiyama, para secretariar.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovagio da Politica de NegociagSo de Valores
Mobili6rios da Companhia. ("Politica de Neqociacio").

5. Deliberag6es: Os Conselheiros presentes, observada a abstengSo dos legalmente
impedidos, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrig6es, aprovaram, nos termos do artigo
15 da lnstrugio da CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Politica de
Negociagio por meio da qual serio regidas as diretrizes de negociagio de valores mobili6rios de
emissSo da Companhia no mercado, a qual instrui esta ata na forma do Anexo l.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
ReuniSo, da qual se lavrou a presente Ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
@: Edgard Gomes Corona - Presidente; Thiago Lima Borges - Secretdrio. Gonselheiros
Presentes: Srs. Edgard Gomes Corona, Daniel Rizardi Sorrentino, Thiago Lima Borges, Ricardo
Leonel Scavazza, Soraya Teixej e Diogo Ferraz de Andrade Corona.

A fiel da lavrada em

de 2017.

Gomes Corona
Secret6rio
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Thiago Lima Borges

Secret6rio
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Anexo I

poLiTrcA DE NEGochgAo DE vALoREs MoBrLrARros
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1.

1.1.

2.

2.1.

PoLiTrcA DE NEGocrAeAo DE vALoREs MoBrLrARros DE EMrssAo DA sMARTFTT
EscoLA oe crnAsucA E DAN9A s.A.

OBJETIVO

A presente Polltica de NegociagSo de Valores MobiliSrios tem como prop6sito estabelecer
regras para assegurar a observ6ncia de pr5ticas de boa conduta na negociagSo de Valores
Mobili5rios de emissSo da Smartfit Escola de Gin5stica e Danga S.A., nos termos da InstrugSo
da ComissSo de Valores Mobili5rios no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

DEFTNTeoES

Os termos e express6es relacionados a seguir, quando utilizados nesta Politica, terSo os
seguintes sig nificados :

2.1.1. "Acionista Controlador": o acionista ou grupo de acionistas vinculado por acordo
de acionistas ou sob controle comum que exerga o poder de controle, direto ou

indireto, da Companhia, nos termos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme alterada.

2.1..4. "Conselheiros Fiscais": os membros do Conselho Fiscal da Companhia, titulares e

suplentes.

2.1.2.

2,r.3.

2.]-5,

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

"Administradores": membros do Conselho de AdministragSo e da Diretoria.

"Companhia": Smartfit Escola de Gin5stica e Danga S.A.

"Conselho de AdministragSo": o Conselho de AdministraESo da Companhia.

"Conselho Fiscal": o Conselho Fiscal da Companhia.

"Corretoras Credenciadas": as corretoras de valores mobili5rios especialmente

credenciadas pela Companhia para a negociagSo de seus valores mobili5rios por

parte das pessoas sujeitas aos deveres e obrigagSes estipulados nesta Polftica.

"CVM": a ComissSo de Valores Mobiliiirios.

"Diretor de Relag6es com Investidores": o Diretor da Companhia eleito para

exercer as atribuig6es previstas nas instrug6es e regulamentag6es da CVM, incluindo

a execugSo, o acompanhamento e a fiscalizaESo desta Politica'

2.1.10. "Diretoria": a Diretoria da Companhia.

2.L.71. "Entidades do Mercado": conjunto das bolsas de valores ou das entidades do

mercado de balcSo organizado nas quais os valores mobili5rios de emissSo da

Companhia sejam ou venham a ser admitidos ir negociagSo, assim como entidades
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2.1.L2. "Ex-Administradores": os Administradores que deixarem de integrar a

administragSo da Companhia.

2.7.13. "Funcion6rios com Acesso a Informag6o Privilegiada": os empregados e

demais colaboradores da Companhia que, em decorr6ncia de seu cargo, fung6o ou
posigSo na Companhia, tenham acesso a qualquer InformagSo Privilegiada.

2.7.74. "InformagSo Privilegiada": qualquer decisSo de Acionista Controlador,
deliberagSo da assembleia geral ou dos 6rg5os de administragSo da Companhia, ou
qualquer outro ato ou fato de car6ter pol[tico-administrativo, t6cnico, negociais ou

econ6mico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus neg6cios, que possa influir
de modo ponderSvel (a) na cotagSo dos valores mobili5rios de emissSo da

Companhia ou a eles referenciados, (b) na decisSo dos investidores de comprar,
vender ou manter esses valores mobili5rios, ou (c) na decisSo dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes d condigSo de titular de valores mobiliSrios

emitidos pela Companhia ou a eles referenciados, conforme rol exemplificativo do
artigo 2o da InstrugSo CVM 358.

2.1.15. "InstrugSo CVM 358": a InstrugSo da CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada.

2.1.16. "Periodo de Impedimento i Negociag6o": todo e qualquer periodo em que haja

impedimento i negociagSo de Valores Mobili5rios por determinagSo regulamentar ou

do Diretor de Relag6es com Investidores.

2.7.77. "Pessoas Ligadas": as pessoas que mantenham com as Pessoas Vinculadas os

seguintes vinculos: (i) c6njuge, de quem n6o esteja separado judicialmente, (ii)
companheiro(a); (iii) qualquer dependente inclultCo na declaragSo anual do imposto

de renda da pessoa fisica; e (iv) sociedades direta ou indiretamente controladas
pelos Administradores, Conselheiros Fiscais, Acionistas Controladores ou pelas

Pessoas Ligadas.

2.1.18. "Pessoas Vinculadas": os Acionistas Controladores, os Administradores, os

Conselheiros Fiscais, os Funciondrios com Acesso a InformagSo Privilegiada, os

auditores independentes, os consultores e profissionais de instituig6es integrantes

do sistema de distribuigSo, que possam ter conhecimento de ato ou fato relevante,

sabendo que se trata de informagSo ainda n5o divulgada ao mercado, ou, ainda,

membros de quaisquer 6rg5os da Companhia com fung6es t6cnicas ou consultivas,

criados por disposigSo estatut5ria, as Sociedades Controladas e as pessoas que, em

virtude de seu cargo, fungSo ou posigSo no Acionista Controlador ou nas Sociedades

Controladas ou Coligadas, possam ter conhecimento de InformagSo Privilegiada

sobre a Companhia e que tenha firmado o Termo de AdesSo.

2.1.19. "Politica": esta Polltica de NegociagSo de Valores MobiliSrios de EmissSo da

Smartfit Escola de Gin5stica e Danga S.A.

2.7.20. "sociedades Controladas": as sociedades nas quais a Companhia, direta ou

indiretamente, 6 titular de direitos de s5cio que lhe assegurem, de modo



2.t.2L. "Termo de AdesSo": termo de adesSo a presente Politica, a ser firmado conforme
o modelo constante no Anexo I desta Pol[tica, nos termos dos artigos 15, $1o, I, e
16, 510, da InstrugSo CVM 358.

2.L.22. "Valores Mobili5rios": quaisquer ag6es, deb6ntures, certificados de receb[veis

imobiliSrios, b6nus de subscriESo, recibos e direitos de subscrigSo, notas
promiss6rias, opg6es de compra ou de venda ou derivativos de qualquer esp6cie,

ou, ainda, quaisquer outros titulos ou contratos de investimento coletivo de emissSo

da Companhia ou a eles referenciados que, por determinagSo legal, sejam
considerados "valor mobiliS rio".

3. poLfTrcA DE NEGocrAgAo DE vALoREs MoBrLrARros DA coMpANHrA

3.1. NegociagSo Atrav6s de Corretoras Credenciadas

3.1.1. Com o objetivo de assegurar os padr6es de negociagSo com Valores Mobili5rios previstos

nesta Polftica, todas as negociag6es com Valores Mobili5rios por parte da pr6pria Companhia e

das pessoas obrigadas a observar os termos e condig6es desta Polftica somente serSo

realizadas com a intermediagSo de alguma das Corretoras Credenciadas, conforme relagSo

encaminhada pela Companhia e CVM, a ser atualizada sempre que necess5rio.

3,2. Periodos de Impedimento i NegociagSo

3.2.1. As Pessoas Vinculadas que tenham firmado o Termo de AdesSo n5o poderSo negociar

Valores Mobili5rios no Periodo de Impedimento d NegociagSo.

3.2..2. O Diretor de Relag6es com Investidores n6o estd obrigado a informar os motivos da

determinagSo do Periodo de Impedimento ir NegociagSo, e as pessoas acima mencionadas

deverSo manter esta determinagSo em sigilo.

3.3. Restrig6es i NegociagSo na Pend6ncia de DivulgagSo de Fato Relevante

3.3.1. f vedada a negociagSo de Valores MobiliSrios por Pessoa Vinculada que possa ter
conhecimento de InformagSo Privilegiada sobre a Companhia, at6 que esta a divulgue ao

mercado na forma de Fato Relevante.

3.3.2. A regra do item 3.3.1 acima tamb6m se aplica:

(i) quando (a) estiver em curso aquisigSo ou alienagSo de Valores MobiliSrios pela pr6pria

Companhia, suas Sociedades Controladas ou outra sociedade sob controle comum, ou

(b) houver sido outorgada opgSo ou mandato para este fim, exclusivamente nas datas

em que a pr6pria Companhia negocie ou informe is Corretoras Credenciadas que

negociar6 com Valores Mobili5rios de sua pr6pria emissSo; e

existir a intengSo de promover incorporagSo, cisSo total ou parcial, fus5o,

transformagSo ou reorganizagSo societ5ria da Companhia.

Exceg6es is Restrig6es Gerals i NegociagSo de Valores MobiliSrios
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3.4.1. As restrig6es d negociagSo aqui previstas n6o se aplicam is Pessoas Vinculadas que
possam ter conhecimento de InformagSo Privilegiada, quando realizarem operag6es no 6mbito
desta Politica, nos termos do item 3.4.2 abaixo.

3.4.2. SerSo enquadradas no Smbito da Politica as negociag6es das Pessoas Vinculadas
realizadas de acordo com plano de investimento aprovado pela Companhia, desde que

atendendo aos requisitos da regulamentagSo vigente (aftigo 15, 53o, da InstrugSo CVM 358,
ou norma superveniente), dentre as quais:

execugSo, pela Companhia, das compras objeto de programa de recompra de ag6es
para cancelamento ou manutengSo em tesouraria;

aplicagSo da remuneragSo variSvel, recebida a t[tulo de participagSo nos lucros e
resultados da Companhia ou de suas Sociedades Controladas, na aquisigSo de Valores
Mobili5rios; ou

aquisigSo de ag6es para cancelamento ou manutengSo em tesouraria ou alienagSo de

aE6es em tesouraria pela Companhia, por meio de negociagSo privada, decorrente do
exercicio de opgSo de compra no 6mbito de plano de opgSo de compra de ag6es da

Companhia, devidamente aprovado pela Assembleia Geral.

3.5. Restrig6es i NegociagSo ap6s a DivulgagSo de Fato Relevante

3.5.1. Nas hip6teses previstas acima, mesmo ap6s a divulgagSo de Fato Relevante, continuar6
prevalecendo a proibigSo de negociagSo caso esta possa inteferir nas condig6es dos neg6cios
com Valores Mobili5rios, de maneira a acarretar dano ir pr6pria Companhia ou a seus

acionistas, devendo tal restrigSo adicional ser informada pelo Diretor de Relag6es com
Investidores.

3.5. VedagSo a Negociagdo em Periodo Anterior i DivulgagSo de Informag6es
Trimestrais, das Demonstrag6es Financeiras Padronizadas e da DistribuigSo de
Resultados.

3.6.1. As Pessoas Vinculadas n5o poderSo negociar Valores MobiliSrios no perfodo de 15

(quinze) dias anterior d divulgagSo ou publicagSo, quando for o caso, das: (i) informag6es

trimestrais da Companhia (ITR); e (ii) demonstrag6es financeiras padronizadas da Companhia

(DFP).

3.6.2. As restrig6es previstas no item 3.6.1 acima, n5o se aplicam na hip6tese de plano de

investimento que atenda aos requisitos previstos na regulamentagSo aplic5vel (artigo 15, 53o,

da InstrugSo CVM 358, ou norma superueniente), por meio do qual as pessoas submetidas a

esta Politica indicam o volume de recursos a serem investidos ou a quantidade de valores

mobiliSrios de emissSo da Companhia a serem negociados e o prazo de duragSo do

investimento.

Credenciadas (a) n5o registrarSo as operagdes de compra ou venda de

Valores MobiliSrios realizadas pelas pessoas mencionadas acima, se efetuadas durante os 15

(quinze) dias anteriores ir divulgagSo ou publicagSo dessas informag6es peri6dicas ou

/'I
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( iii)
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demonstrag6es financeiras da Companhia, e (b) informarSo d Companhia quando da
ocorr6ncia dessas operag6es.

3.7. VedagSo i DeliberagSo Relativa i AquisigSo ou i AlienagSo de Ag6es de EmissSo da
Pr6pria Companhia

3.7.1. O Conselho de AdministragSo n5o poderd aprovar programa de recompra, que consista
na aquisigSo ou na alienagSo pela Companhia de Valores Mobili5rios de sua pr6pria emissSo,

enquanto n6o forem divulgadas ao prlblico, se for o caso, por meio da publicagSo de Fato

Relevante, informaESes relativas A:

celebragSo de qualquer acordo ou contrato para a transfer6ncia do controle acionSrio
da Companhia; ou

outorga de opgSo ou mandato para o fim de transferCncia do controle acion5rio da

Companhia; ou

exist6ncia de intengSo de promover incorporagSo, cisSo total ou parcial, fus5o,
transformagSo ou reorganizagSo societ5ria que envolva a Companhia.

3.7.2. Caso, ap6s a aprovagSo de programa de recompra, ocorra fato que se enquadre em
qualquer das tr6s hip6teses acima, a Companhia suspender5 imediatamente as operag6es

com Valores MobiliSrios de sua pr6pria emissSo at6 a divulgaESo do respectivo Fato Relevante.

3.8. Vedag5o i NegociagSo Aplic5vel a Ex-Administradores

3.8.1. Os Ex-Administradores que se afastarem da administragSo da Companhia antes da

divulgagSo ptiblica de Fato Relevante relativo a neg6cio ou fato iniciado durante seu perfodo

de gestSo n5o poderSo negociar Valores Mobili5rios pelo prazo de 6 (seis) meses ap6s o seu

afastamento ou at6 que o referido Fato Relevante tenha sido divulgado, o que ocorrer por

rlltimo, observado ainda o disposto no item 3.8.2 abaixo.

3.8.2. Se a negociagSo com os Valores Mobili5rios, mesmo ap6s a divulgagSo do Fato

Relevante, puder interferir nas condig6es dos referidos neg6cios, em prejufzo da Companhia

ou de seus acionistas, os Ex-Administradores n6o poderSo negociar Valores MobiliSrios pelo

prazo minimo de 6 (seis) meses ap6s seu afastamento.

3.9. Vedag6esAdicionais

3.9.1. As vedag6es disciplinadas nesta Politica tamb6m se aplicam ds negociag6es realizadas,

direta ou indiretamente, pelas Pessoas Vinculadas nos casos em que estas negociagdes se

deem por interm6dio de:

(i) sociedade por elas controlada;

terceiros com quem tiverem celebrado contrato de administragSo de carteira de

valores mobiliSrios ou de neg6cio fiduci5rio (trusfl; ou

(i)

( ii)

( iii)
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qualquer pessoa que tenha tido conhecimento de InformagSo Privilegiada, por
interm6dio de qualquer das Pessoas Vinculadas, sabendo que esta ainda n6o foi
divulgada ao mercado.

3.9.2. N5o s5o consideradas negociaE6es indiretas, e n5o estareo sujeitas d vedagSo prevista
nesta Politica, as negociag6es realizadas por fundos e/ou clubes de investimento de que sejam
cotistas as pessoas mencionadas no item 3.9.1 acima, desde que:

( iii)

4.

4.t.

ALTERAGAO NA POLiTTCA DE NEGOCTAGAO

Por meio de deliberagSo do Conselho de AdministragSo, esta Politica poder6 ser alterada nas

seguintes situag6es:

(i)

( ii)

( ii)

( iii)

os fundos e/ou clubes de investimento n6o sejam exclusivos; e

as decis6es de negociagSo do administrador do fundo e/ou clube de investimento n6o
possam de qualquer forma ser influenciadas pelos seus respectivos cotistas.

quando houver determinagSo expressa nesse sentido por parte da CVM;

diante de modificagSo nas normas legais e regulamentares aplic5veis, de forma a

implementar as adaptag6es que forem necess5rias; e

quando o Conselho de AdministragSo, no processo de avaliagSo da efic5cia dos
procedimentos adotados, constatar a necessidade de alterag6es.

(i)

4.2

4.1.7. Sem prejuizo de posterior investigagSo e sanESo, a CVM poder5 determinar o

aperfeigoamento ou a alteragSo desta Politica se entender que seu teor n5o impede a

utilizagSo da informagSo relevante na realizagSo da negociagSo, ou se entender que n6o

atende adequadamente a legislagSo aplicSvel.

A alteragSo desta Polftica deverd ser comunicada ir CVM e irs Entidades do Mercado pelo

Diretor de Relag6es com Investidores na forma exigida pelas normas aplicSveis, assim como

is pessoas que constem da relagSo referida no item 6.1.3 abaixo.

Esta Polftica n6o poder5 ser alterada na pendOncia de Fato Relevante ainda n5o divulgado.

TNFRAG6ES E SAN9oES

Sem prejulzo das sang6es cabiveis nos termos da legislagSo vigente, a serem aplicadas pelas

autoridades competentes, em caso de violagSo dos termos e procedimentos estabelecidos

nesta Polftica, caber5 ao Conselho de AdministragSo tomar as medidas disciplinares que forem

cab(veis no 6 interno da Companhia, inclusive a destituigSo do cargo ou demissSo do

ilhip6teses de violagSo grave.

Caso a medida cabfvel seja de compet6ncia legal ou estatut5ria da assembleia geral da

Companhia, deverS o Conselho de AdministragSo convocS-la para deliberar sobre o tema.

4.3

5.

5.1.
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6. DISPOSI9OES FINAIS

6,1. A Companhia deverd enviar, por correspond6ncia registrada, ao Acionista Controlador,
Administradores e membros do Conselho Fiscal, c6pia desta Polftica, solicitando o retorno i
Companhia de termo de adesSo devidamente assinado conforme o Anexo I desta Politica, o
qual ficarS arquivado na sede da Companhia, pelo prazo previsto na regulamentagSo aplic5vel.

6.1.1. Na assinatura do termo de posse dos novos Administradores, dever6 ser exigida a

assinatura do termo constante do Anexo I, sendo-lhes dado conhecimento desta Politica.

6.1.2. A comunicagSo desta Polftica, assim como a exigGncia de assinatura do termo constante
do Anexo I, a pessoas n6o referidas no item 6.1 acima, ser5 feita antes da pessoa realizar
qualquer negociagSo com Valores Mobili6rios de emissSo da Companhia.

6.1.3. A Companhia manter5 em sua sede, d disposigSo da CVM, a relagSo de pessoas

contempladas nos itens 6.1 e 6.7.2 acima e respectivas qualificagOes, indicando cargo ou

fungSo, enderego e n0mero de inscrigSo no Cadastro Nacional de Pessoas Jur[rCicas ou no

Cadastro Nacional de Pessoas Ffsicas do Minist6rio da Fazenda, atualizando-a imediatamente
sempre que houver modificagSo.

6.1.4. O Acionista Controlador, diretores e membros do Conselho de AdministragSo, do
Conselho Fiscal e de quaisquer 6rg5os da Companhia com fung6es t6cnicas ou consultivas,

criados por disposigSo estatutdria, e aqueles que venham adquirir esta qualidade, devem n6o

apenas firmar e assinar o Termo de AdesSo de acordo com o Anexo I, mas tamb6m firmar a
DeclaragSo cujo modelo consta do Anexo II no caso de negociag6es que alterem sua

participagSo acionSria em variagSo superior a 5olo (cinco por cento), devendo encaminh5-las

ao Diretor de Relag6es com Investidores.

6.2. Esta Politica dever6 ser obseruada a partir da data de sua aprovagSo pelo Conselho de

AdministragSo.
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ANEXO I

TERMo DE ADEsAo A podrrcA DE NEcocrngAo DE vALoREs MoerlrARros DE

eurssAo DA SMARTFTT Escoln or cruAsrrcA E DAN9A s.A.

Pelo presente instrumento, linserir nome ou razSo sociall, linserir qualificagSo - nacionalidadg estado
civil, profiss1o, RG/RNE se for pessoa fisica; identificar tipo societdrio, se for pessoa juridica), com
enderego em [o], inscrito no ICPF/MF sob no [o], na qualidade de lindicar cargo ocupado
ou 'Acionista Controladorl do lda sociedade controlada pelal SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA
E DANCA S.A., sociedade an6nima com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Av.

Paulista, no 1.294,20 andar, Bela Vista, S5o Paulo - SP, CEP 01310-100, inscrita no Cadastro Nacional

da Pessoa Juri'Cica do Minist6rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob no 07.594.97810001-78 ("Companhia"),
vem, por meio deste Termo de AdesSo, declarar ter tomado conhecimento da Polirtica de NegociagSo

de Valores Mobili5rios de EmissSo da Companhia, aprovada em reuniSo do Conselho de AdministragSo
realizada em [.] de novembro de 2017, nos termos da InstrugSo da ComissSo de Valores Mobili5rios
no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e assumir o compromisso de observar as normas
e procedimentos previstos em tal documento e pautar suas ag6es em relagSo ir Companhia sempre
em conformidade com tais disposig6es.

[inserir local e data de assinaturaJ
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ANEXO II

DECLARAeAO

Eu, lnomef, lfungdo ou cargo), DECLARO que ladquiri/alieneil lquantidadel laCdes ou deb€ntures
conversiveis em ag6esl, tendo alterado para [o]o/o ([o] por cento) minha participagSo no capital social

da SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANQA S.A., sociedade an6nima com sede na cidade de

S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Av. Paulista, no 1.294,2o andar, Bela Vista, S5o Paulo - SP, CEP

01310-100, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jur[dica do Minist6rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob
no 07.594.978/0001-78 ("Companhia"), conforme descrito abaixo: (a) objetivo da minha participagSo

[o]o/o([o] por cento); (b) nrimero de ag6es, opg6es de compra ou subscrigSo, detidos direta ou
indiretamente: [o]o/o ([o] por cento); (c) quantidade de dfvidas conversfveis em agSes da Companhia,
detidas direta ou indiretamente equivalente a: [o]0/o([o] por cento); e (d) contrato ou acordo
regulando ou limitando o poder de voto ou de circulagSo dos valores mobili6rios acima indicados
(declarar a inexistOncia de tal acordo ou contrato, se for o caso): [o]o/o ([o] por cento). Nos termos da

InstrugSo CVM 358, DECLARO, ainda, que comunicarei ao Diretor de Relag6es com Investidores da

Companhia qualquer alteragSo nas informag6es ora prestadas que represente mais de 5olo (dez por

cento) na minha posigSo acion5ria.

[inserir locale data de assinaturaJ
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